
KUPNÍ SMLOUVA 
na nákup 3 ks podzemních kontejnerů 

 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČ:  00263958 

DIČ:  CZ00263958 

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města Litoměřice 

 

(dále jen „Kupující“) 

 

na straně jedné a 

 

MEVA a.s. 

se sídlem: Na Urbance 632, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ:  46708766 

DIČ:  CZ46708766 

zastoupená: Ing. Vilémem Bajerem – předsedou představenstva a Josefem Zimákem – členem 

představenstva  

zapsaný B 278 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

bankovní spojení: XXXXX 

                             Č. ÚČTU XXXXX 

(dále jen „Prodávající“) 

 

na straně druhé 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají tuto 

Kupní smlouvu na nákup 3 ks podzemních kontejnerů 

dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

(dále jen „Smlouva“) 

 

1. Předmět smlouvy 

 



1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu níže specifikované 

podzemní kontejnery a převést na něho vlastnické právo k těmto kontejnerům a závazek 

Kupujícího tyto podzemní kontejnery převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu dohodnutou 

kupní cenu.  

1.2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu: 

- 2 ks podzemních kontejnerů systém TOP o objemu 5 m3, 

- 1 ks podzemních kontejnerů systém TOP o objemu 3 m3. 

1.3. Součástí dodávky jedné sady je: 

- železobetonová nádrž s certifikátem ČSN 750905, 

- bezpečnostní plošina zabraňující pádu osoby do jímky s nosností dle EN 13071-2, 

- vlastní kontejner na odpad o objemu 3 a 5 m3, 

- pochozí plocha z AL rýhovaného plechu, 

- vhazovací šachta BOLERO, 

- zprovoznění technologie na místě stavby.  

 

2. Kupní cena 

2.1. Cena za 1 ks podzemního kontejneru systém TOP činí: 

- podzemní kontejner o objemu 5 m3: 135 400 Kč bez DPH, 

- podzemní kontejner o objemu 3 m3: 130 500 Kč bez DPH. 

2.2. Cena dopravy podzemních kontejnerů (Roudnice nad Labem – Litoměřice) činí celkem 

7 000 Kč. 

2.3. Celková cena za dodání 2 ks podzemních kontejnerů systém TOP o objemu 5 m3, 1 ks 

podzemních kontejnerů systém TOP o objemu 3 m3, šachty BOLERO, pochozí plochy AL 

plech včetně dopravy činí 408.300 Kč bez DPH.  

2.4. Ceny jsou uvedeny bez DPH za kompletní standardní sestavu podzemního kontejneru. 

2.5. Cena nezahrnuje změny vyplývající ze zvláštních ujednání architektonického vzhledu. 

2.6. Cena zahrnuje jeřábnické práce při usazování betonových jímek a samotných 

kontejnerových nádob. 

2.7. Smluvní strany se dohodly na poskytnutí slevy ve výši 15 000 Kč bez DPH. 

2.8. Konečná kupní cena po poskytnuté slevě činí 

cena v Kč bez DPH:  393 300 Kč 

DPH ve výši 21 %:    82 593 Kč 

cena v Kč včetně DPH:  475.893 Kč  

(slovy: ČTYŘISTASEDMDESÁTPĚTTISÍCOSMSETDEVADESÁTTŘI KORUN 

ČESKÝCH) 



 

 

 

3. Platební podmínky 

3.1. Výše uvedená kupní cena za předmět smlouvy je cenou smluvní, pevnou a neměnnou (dále 

jen „Cena“). Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou výše DPH. 

3.2. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za předmět smlouvy bude provedena po 

ukončení a předání předmětu smlouvy jednou splátkou. 

3.3. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající nemá právo na zálohové platby. 

3.4. Faktura musí být doručena Kupujícímu a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní 

listiny dle příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. 

Prodávající předkládá fakturu ve dvou vyhotoveních. Nebude-li mít faktura příslušné 

náležitosti, je Kupující oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení 

s jejím zaplacením. 

3.5. Faktura je splatná do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Cena se hradí 

bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy či 

později Prodávajícím Kupujícímu písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou 

dnem odeslání příslušné částky z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího. V případě 

prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do 

zaplacení. 

 

4. Dodací podmínky a dodací lhůta 

4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy Kupujícímu a předat jej Kupujícímu 

v termínu nejpozději do 15.10.2018. 

4.2. Lhůta dodání může být prodloužena, jestliže překážku v dodání předmětu smlouvy zavinil 

Kupující nebo nastaly nepředvídatelné okolnosti, které nezavinil Prodávající.  

4.3. Konkrétní místo dodání určuje Kupující.  

                

5. Garance 

5.1. Na předmět smlouvy poskytuje Prodávající záruku 36 měsíců na všechny součásti 

podzemního kontejneru, za předpokladu pravidelných servisních zákroků servisního týmu 

MEVA. 

5.2. Vady a případné problémy budou řešeny servisním týmem MEVA do 7 dní od nahlášení 

závady osobě k tomu určené. 



5.3. Reklamace způsobené neodbornou manipulací neodpovídající návodu na užívání, zásahem 

do konstrukce či vandalismem se neuznávají. 

5.4. Prodávající garantuje dostatečné zásoby náhradních dílů předmětu koupě po dobu 10 let od 

dodání. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 

Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky. 

6.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

6.3. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 

právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

6.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 

č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 

zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 

které se neuveřejňují. 

6.5. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 

zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 

smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

6.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 

6.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden obdrží 

Kupující a jeden Prodávající. 

Prodávající       Kupující 

 

V Roudnici nad Labem dne     V Litoměřicích dne 

 

…………………………     ………………………… 

Ing. Vilém Bajer – předseda představenstva                      Mgr. Václav Červín, místostarosta 

 

Josef Zimák – člen představenstva    


