
KUPNÍ SMLOUVA

uzavrená ve smyslu § 2079 a násl. obcanského zákoníku c, 89,'2012 Sb., mezi temito
sinlu vními stranam i:

l. kupujícím:
se sidleni:
ÉO:
DIC,

Bankovní spojení:
zastoupený:

mesto Cheb
námestí Krále Jirího z Podebrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb C. ú. 19-528331/0100
Jaroslavem Krajcem, vedoucím odboru organizacního, na
základe smernice Rady mesta Chebu c. 10/2018 cást VIJI. CI. 3
odst. 2

a

2. prodávajícím:
zapsán v obchodním
se sídlem:
ICO:
DIC,

Bankovní spojení:
zastoupený:

VELEBNÝ & FAM s.r.o.

rejstríku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová znaCka C l 7646
J. Nygrina 334. 562 01 Ústi nad Orlicí

25960709
CZ25960709
249566229/0300
Hanou Velebnou, jednatelkou firmy

I.
Predmet smlouvy

l. Predmetem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu predmct koupc
a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k predmetu koupe a závazek kupujícího
predmet koupe prevzít a zaplatit za nej kupní cenu.

?. Predmetel1] této smlouvy je zhotovení slavnostní vyšívané vlajky sdh Cheb - Háje.
3. Kupující je povinen zboží bez vad dodané prevzít a zaplatit za nej prodávajícímu

dohodnutou kupní cenu podle této smlouvy.
4. Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpecí škody na nem do nabytí vlastnického

práva ke zboží kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží prevzetím zboží bez
vad. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží prodávajícímu
prodává, kupující tQúto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží od prodávajícího
kupuje.

[j.
Specifikace predmetu smlouvy

l. Predmetem smlouvy je zhotovení slavností vyŠívané vlajky SDH Cheb - Háje.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat predmet smlouvy za podmínek závazné nabídky

prodávajícího ze dne 09.07.201 8. za konecnou cenu zboží, kterou prodávající nabídl ve své
nabídce a která tvorí prílohu této smlouvy. Predmetem smlouvy jsou rovnež cinnosti,
práce a dodávky, které nejsou v nabídce prodávajícího obsaženy, ale o kterých prodávající
vedel, nebo podle svých odborných znalostí vedet mel nebo mohl, že jsou k rádnCmu
splneni této smlouvy treba. Predmet smlouvy zahrnuje dodání predmetného zboží
a zajišteni všech cinností, prací a služeb, vecí a dodávek nutných k naplncní prcdmctu
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sn]k)u\'y. Prodávající prohlašuje, že má pro plnení predmetu smlouvy platné oprávnení a
potrebné zkušenosti, potrebné odborníky a kvalifikaci.

III.
Doba plnení a dodací podmínky

l. Prodávající se zavazuje vlastním nákladem dopravit zboží kupujícímu a rádne jej
protokolárne kupujícímu predat nejpozdeji dne 25.9.2018.

2. Dodáním zboží a jeho predáni kupujícímu se rozumí úplná a kompletní dodávka predmetu
smlouvy bez vad a v odpovídající kvalite dle specifikace, která je soucástí nabídky
prodávajícího. Zástupci kupujícího bude predmet smlouvy predán spolu s predávacím
protokolem osobne prodávajícím.

IV.
Cena - platební podmínky'

l. Smluvní strany se dohodly na pevné cene ve výši: 80 000KC
Cena za provedení díla bez DPH 66 l 15,70 KC
DPH 21% 13 884.30 Kc
Cena celkem 80 000 KC

2. V cene jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího, které pri plnení svého závazku dle
této smlouvy vynaloží.

3. Danový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti danového dokladu stanovené zákonem
c. 235/2004 Sb.. ve znení pozdejších predpisu. Splatnost fáktury bude 14 dnu ode dne
dorucení kupujícímu.

V.
Odpovednost za vady - záruka

l . Prodávající se zavazuje. že predané zboží bude prosté vad a bude kvalitativne
i kvantitativne odpovídat. Vadou se rozumí odchylka od množství ci druhu zboží
stanovených touto smlouvou. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které
má zboží v dobe jeho predání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou.
Prodávající prohlašuje. že je výlucným vlastníkem zboží. že na zboží neváznou žádná
práva tretích osob a že není dána žádná prekážka, která by mu bránila se zbožím podle této
smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily
jeho použití k obvyklým úcelum.

2. Prodávající poskytuje ve smyslu § 21 13 obcanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost
zboží spocívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré cásti, bude po zárucní dobu (24
mesícu od data prevzetí zboží kupujícím) zpusobilé pro použití k obvyklým úcelum
a zachová si obvyklé vlastnost.

VI,
Kontaktní osoby a doruCování

l. Smluvní strany se dohodly, Ze kontaktní osobou na strane kupujícího je: Ing. Jirí Kubec
a na štranC prodávajícího: Jana Barvínková.

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím zpusobu dorucování:

· Poštou - faktury a dodatky ke smlouvc - adresa okupujícího: v záhlaví této
smlouvy.

- adresa prodávajícího: v záhlaví této
smlouvy.

· Osobne - za kupujícího i prodávajícího potvrdí prevzetí kontaktní osoby, nebo jejich
zástupci.
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· V prípade dorucování dokumentu se za rádne dorucené považují též dokumenty
dorucené prostrednictvím datové schránky. Dorucuje-li se zpusobem podle zákona
c. 300/2008 Sb., v platném znení, ustanovení jiných právních predpisu upravující
zpusob dorucení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je
dorucen okamžikem, kdy se do datové schránky prihlásí osoba, která má s ohledem
na rozsah svého oprávnení prístup k dodanému dokumentu. Neprihlásí-li se tato
osoba do datové schránky ve lhute 10 dnu ode dne, kdy byl dokument dodán do
datové schránky, považuje se tento dokument za dorucený posledním dnem této
lhuty. Takovéto dorucení dokumentu má ste.jné právní úcinky jako dorucení do
vlastních rukou.

VII.
Záverecná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávnenými zástupci obou smluvních
stran. Smlouva nabývá úcinnosti nejdríve dnem uverejneni prostrednictvím registru smluv
dle zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úcinnosti nekterých smluv,
uverejnování techto smluv a o registru smluv. Kupující se zavazuje realizovat zverejnení
této smlouvy v predmetném reEistru v souladu s uvedeným zákonem.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
3. V prípade neplatnosti nebo neúcinnosti nekterého ustanoveni této smlouvy nebudou

dotcena ostatní ustanovení smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že promlcecí lhuta k uplatnení práv smluvní strany bude 10 let

od doby, kdy mohlo být uplatneno poprvé.
5. Tuto smlouvu lze menit, doplnovat a upresnovat výhradne oboustranne odsouhlasenými,

písemnými a prubežne císlovanými dodatky, podepsanými oprávnenými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám zrnen než dodatkum této smlouvy prípadne
ústním ujednáním se neprihlíží.

6. Smluvní strany výslovne prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, urcité a svobodné vule a že si tuto smlouvu podrobne
precetly, zcela jednoznacne porozumely jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných
výhrad, uzavírají ji dobrovolne, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadne
jednostranne nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

7. Tato smlouva je uzavrena v souladu s ustanovením CI. IV odst. l písm. b), smernice
c. 30/2016 o zadávání verejných zakázek mestem Cheb a právnickými osobami zri'zenými
nebo založenými mestem Cheb, schválené usnesením Rady mesta Chebu c. RM
445/17/2016.

8. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona c. 99/1963 Sb., obcanský
soudní rád, v platném znení, že v prípade jejich sporu, který by byl rešen soudní cestou, je
místne pnslušným soudem místne príslušný soud kupujícího.

V Chebu dne

~

Jarosla

/":"är

'
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V Ústí nad Orlicí dne
,í'4

Hana VelebjÁ

za prodávajícího


