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KUPNÍ SMLOUVA MUJIPeeB1RSB

uzavøená v souladu s ~ 2079 a nást. zákona è. 89/20 12, obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších právních pøedpisù
(dálejen „smlouva“), mezi tìmito smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel: Mìsto Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo námìstí 82

51401 Jilemnice
iÈo: 00275808
Bankovní spojení:
Èíslo úètu:
Zastoupené: Ing. Jana Cechová - starostka
Tel.afax:
Kontaktní osoby:

(dále jen jako „kupující“)

B) Zhotovitel: Jiøí Novotný
Se sídlem: V Jilmu 957

51401 Jilemnice
iÈo: 73850748
Bankovní spojení:
Císlo bìžného úètu:
Zastoupený: Jiøí Novotný
Kontakt:
(dálejenjako „prodávající“)

uzavøely níže uvedeného dne, mìsíce a roku tuto kupní smlouvu na dodávku:

„Nábytek — kanceláø územnåho plánování“

2. PØEDMÌT SMLOUVY
Pøedmìtem zakázky je dodávka a montáž kanceláøského nábytku v budovì B Mìstského úøadu Jilemnice,
Masarykovo námìstí 81, 111. NP. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nový nábytek z materiálu K 08 PW
CONTEMPO:

- 3 x skøíòka 80 X 42 x 90 dveøová
- 1 x skøíòka 80 x 42 X 90 zásuvky lOx
- 3xpolice80x30x46
- 1 x skøíò policová 80 x 42 x 200
- 1 xskøíòšatní60x42x200
- 1 xpolièkarohová30x4sx90
- 4 x dìlící stìna 170 x 120
- 1 x dìlící stìna 70 x 120

lx police 130 x 25 x 46
3xpolice7Sx3Ox46
I x vìšáková stìna 60 x 170
1 x kontejner 4 zásuvky
4 x polièka PC
3 x stolová sestava 170 x 170
2 xjednací stùl 60 x 120
4 x výsuv na klávesnici
1 x vìšáková stìna 120 x 60
1 x vìšáková stìna 70 x 60
2 x zásuvky ke stolùm š. 30
I x skøínì do výklenku (komplet 4 skøíní)
soubor doprava a montáž
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Ostatní rozměry výše neuvedené jsou součástí výkresů, které prodávající obdržel spolu s výzvou o dodání cenové
nabídky. Prodávající je odpovědný za to, že předmět smlouvy bude plněn v souladu se všemi obecně závaznými
právními předpisy a platnými normami CSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění smlouvy.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:
Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele

Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností (dodávek a montáže) obsažených ve výše
uvedených podkladech.

3. ČAS PLNĚNÍ
Kupující si vyhrazuje právo po vzájemné dohodě termín upřesnit a předpokládanou lhůtu plněni předmětu smlouvy
upravit.
Zahájení dodávky a montáže od 15.10.2018
Dokončeni dodávky a montáže: do 26.10.2018
Prodávající je povinen instalaci nábytku ohlásit zadavateli minimálně 7 kalendářních dni předem z důvodu
nutných příprav (vystěhování současného nábytku, malování, výměna podlahové krytiny).
Termín řádného dodání díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany;

- jestliže překážky v práci zavinil kupující,
- jestliže přerušení praci bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy,

spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně).
A) Dojde-li k zastavení dodávky z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě A, musí prodávající

učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by
mohly vzniknout kupujícímu. Po odstraněni překážek je prodávající povinen okamžitě zahájit práce a před
jejich zahájením uvědomit kupujícího. Prodloužení lhůty dodávky se propočte podle délky trvání překážky
s přihlédnutím k nutné době na obnovení dodávky.

4. CENA ZA DÍLO
Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní
maximální ceně za předmět smlouvy stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se kupující zavazuje zaplatit.
Cena za dílo: 98 750,00 Kč
Prodávající není plátce DPH. Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu prodávajícího. Ceny
prací neobsažených v rozpočtu prodávajícího budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může prodávající provést
jen Po písemném souhlasu kupujícího. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10% z ceny díla, zůstává termín dokončeni dle
článku 3.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY - FAKTURACE
A) Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zboží za předpokladu, že podle této smlouvy je zboží

akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.
B) Doba splatnosti daňového dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu

kupujícím. Platba bude výhradně v CZK.
C) V případě nesplněni terminu ukončeni dodávky je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu

ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
Prodávající případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy kupujícího k odstranění
vady.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
A) Přechod vlastnictví ke zboží: kupující nabývá vlastnictví k předmětu plnění jeho převzetím od

prodávajícího; převzetí bude prokázáno datovaným podpisem buď na dodacím listu, nebo předávacím
protokolu.

B) Mistem plnění je objekt budovy B Městského úřadu v Jilemnici, Masarykovo náměstí 81, Jilemnice, okres
Semily, Liberecký kraj.

C) Kupující může převzít dílo i v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky nebrání
bezpečnému a spolehlivému užíváni. Nedokončené dílo není kupující povinen převzít.

D) Prodávající vyklidí místo plnění do I pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla kupujícím.
F) Prodávající splní svoji povinnost provést celé dílojeho řádným ukončením a předáním kupujícímu v místě

provádění díla bez vad.

7. ZÁRUKA
A) Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku 24 měsíců, přičemž tato záruční doba počíná běžet dnem

předání díla kupujícímu.
B) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.
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C) Reklamace všech vad v záruèní dobì uplatní kupující písemnì doporuèeným dopisem na adresu
prodávajícího. Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodlenì, nejpozdìji však do 10 kalendáøních
dnù ode dne doruèení písemného oznámení kupujícího o vadách zboží.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
A) Prodávající pøejímá na sebe zodpovìdnost za škody zpùsobené na zhotoveném díle po celou dobu plnìní

pøedmìtu dle této smlouvy, tj. až do celkového pøevzetí díla kupujícím, stejnì tak za škody zpùsobené
plnìním pøedmìtu dle této smlouvy tøetí osobì.

B) Prodávající prohlašuje, že se podrobnì seznámil s pøedmìtem smlouvy a do cenové nabídky zahrnul
veškeré náklady nutné k dodání a montáží pøedmìtu smlouvy.

9. SMLUVNÍ POKUTY
A) V pøípadì, nesplnìni termínu dokonèení díla je kupující oprávnìn úètovat prodávajícímu smluvní pokutu

ve výši 0,3 % z ceny díla za každý zapoèatý den. O tuto èástku bude snížena úhrada koneèné faktury.
B) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranìní øádnì reklamované vady, vzniká

kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kè za každý den prodlení se splatností na úèet
kupujícího do 10 kalendáøních dnù.

10. TECHNICKÉ PODMÍNKY
A) Prodávající se zavazuje k souèinnosti s referentem oddìlení rozvoje a investic. Pøi realizaci pøedmìtu

smlouvy bude dbát jejích pokynù èi pokynù zmocnìných osob. V dostateèném pøedstihu bude domluven
pøesný termín zahájení prací v návaznosti na vyklizení prostoru dotèené místnosti (7 kalendáøních dní
pøedem).

B) Po celou dobu realizace pøedmìtu smlouvy musí být zohlednìn bìžný provoz MìU Jilemnice a
respektovány úøední hodiny. Práce budou probíhat za bìžného provozu úøadu, prodávající bude provádìt
prùbìžný úklid používaných veøejných prostor (chodeb), zvláštní pozornost musí prodávající vìnovat
zamezení prašnosti a hluènosti. Kupující umožní zhotoviteli pøístup do objektu i o víkendu.

C) Kupující zajistí vjezd k objektu pro pracovníky firmy prodávajícího a zásobování materiálem.

11. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY
A) Prodávající není oprávnìn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky ztéto smlouvy tøetí osobì

nebo jiným osobám bez pøedchozího písemného souhlasu kupujícího.

12. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
A) Smluvní strany se dohodly na písemné formì této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozmìòující,

doplòující èi rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li uèinìna písemnými èíslovanými smluvními dodatky
podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle èI. I této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve
stejném poètu vyhotoveni jako tato smlouva.

B) Práva a povinnosti smluvních stran pøecházejí v pøípadì jejich zániku najejich právní nástupce.
C) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, øídí se vztahy z ni

vyplývající pøíslušnými ustanoveními obèanského zákoníku è. 89/20 12 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù.
D) Položkový rozpoèet (výkaz výmìr) je nedílnou souèástí smlouvy o dílo.
E) Tato smlouva je vyhotovena ve tøech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavøení

smlouvy náleží smluvní stranì kupujícího dvì vyhotovení, jedno vyhotovení obdrží prodávající.
F) Prodávající udìluje svùj výslovný souhlas se zveøejnìním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek

vyplývajících z pøíslušných právních pøedpisù (zejména zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu
k informacím).

C) Prodávající bere na vìdomí, že smlouvy s hodnotou pøedmìtu pøevyšující 50 000 Kè bez DPH vèetnì
dohod, na základì kterých se tyto smlouvy mìní, nahrazují nebo ruší, zveøejní kupující v registru smluv
zøízeném jako informaèní systém veøejné správy na základì zákona è. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Prodávající výslovnì souhlasí s tím, aby tato smlouva vèetnì pøípadných dohod o její zmìnì, nahrazení
nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveøejnìny.

H) Prodávající prohlašuje, že skuteènosti uvedené v této smlouvì nepovažuje za obchodní tajemství a udìluje
svolení kjejich užití a zveøejnìní bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Jilemnici dne~

Ing. Jana Èechová, starostka
za kupujícího

. 73‘~‘Joå/
V Jilemnici dne
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Dodavatel
0db4iael~

Truhláøské práce
JIøÍ Novotný
lÏ738so748

Název akce
Skøíòka BOx 42 X 90 dveøová
Skøíòka BOx 42 X 90 zásuvky lOx
Police 80 X 30 x 46
Skøíò polIcová 80 x 42 X 200
Skøíò šatí• 60 x 42 X 200
Polièka rohová 30x 45 x 90
Dìlící stìna 170 X 120
oìlrcf stìna 70 X 120
PolIce 130 x 25 X 46
PolIce 75 x 30 X 46
Vìšáková stìna 60 X 170
Kontejner 4 zásuvky
Polièka PC

CENOVÁ NABÍDKA

Mìsto Jilemnice
Masarykovo námìstí 82, 514 01 JIlemnice
iÈ: 00275808

poèet ks cena cena celkem pozná nika

! 3 7200,OOKÈ
1 520000KÈ

! 3 3120,OOKÈ
1 4900.00KÈ

I I 2680,OOKÈ
J 1 1500,OOKÈ
! 4 8150.OOKÈ

1 1893,00

I 1980,OOKÈ
J 4100,OOKÈ I

1792,00 KÈ
J 1 5 500,00 KÈ

1250,00 KÈ

‘

KÈ

4
Stolová sestava 170 X 170 3 21320,00 KÈ
Jednací stùl 60 X 120 2 3 540,00 KÈ
Výsuv na klávesnIci 4 1500,00 KÈ
Vìšáková stìna 120 x 60 I 1 808,00 KÈ
Vìšáková stìna 70 X 60 1 1 285,00 KÈ
Zásuvky ke stolùm Š. 30 2 800,00 KÈ
skøínì do výklenku (komplet 4 skøíni) 1 16 232,00 KÈ
Doprava a montáž soubor 1 3 000,00 KÈ
Celkem bez DPH 98750,00 KÈ

Le, dne.,%L...!Å•Ot

Nejsem plátce DPH




