číslo registrační (prodávající):

číslo registrační (kupující):

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

I. Smluvní strany
Kupující:

Týká se:

D1AMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: .........................................................
č.ú. .....................................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
...............................................
Tel.: .......................................... e-mail: ..............................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Prodávající: TESORT, spol. s r.o.
Zdabořská 25, 261 01 Příbram V
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37293
IČO: 61682918
DIČ: CZ61682918, plátce DPH
Bankovní spojení: .................................
č.ú. ..................................
Zastoupený: Vojtěchem Šamšulou, jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
..............................
Tel.: ....................
e-mail: ..............................................

2000103120

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění této kupní smlouvy je dodávka stacionárního portálového jeřábu (dále
také jen „zboží“), a to v souladu s nabídkou prodávajícího č. R-18004257 zc dne
17. 10.2018. Specifikace zboží a rozsah dodávky jsou uvedeny v příloze č. 1 této
smlouvy.
2. Prodávající potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění,
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k dodávce předmětu plnění potřebné.
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3. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění na níže uvedené místo plnění a kupující se
zavazuje předmět plnění dodaný v souladu s touto smlouvou převzít a uhradit za něj
sjednanou kupní cenu.
4. Kódy klasifikace předmětu plnění:
CZ-CPA: 28.22.11
CPV: 42414000-1

III. Termín plnění, místo plnění, způsob dodání
1. Dodávka bude realizována nejpozději do 15. 12. 2018.
2. Místo plnění: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod
Ralskem, výrobní úsek č. 3.
3. Dodací podmínka: DDP Stráž pod Ralskem dle Incoterms 2010.
4. Prodávající oznámí kupujícímu e-mailem v předstihu nejméně tří pracovních dnů termín
dodávky zboží.
5. Prodávající je povinen předat kupujícímu jako nedílnou součást plnění dokumentaci pro
obsluhu a údržbu předmětu plnění.
6. Předání a převzetí předmětu plnění proběhne protokolárně. Osoby oprávněné podepsat
protokol o předání a převzetí jsou osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu
této smlouvy dle čl. I, nebo jiné pověřené osoby.

IV. Cena předmětu plnění a platební podmínky
1. Cena předmětu plnění dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran, a to ve výši:
77.560 Kč bez DPH
(slovy: sedmdesát sedm tisíc pět set šedesát korun českých bez DPH).
K ceně bude připočtena DPH v platné výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena plnění obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním předmětu
smlouvy, včetně nákladů na dopravu do místa plnění a případných celních či jiných
poplatků, a je nepřekročitelná.
3. Prodávající je oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí řádně dodaného
plnění (tj. dodaného bez jakýchkoli vad a nedodělků a zcela v souladu s touto
smlouvou). Dnem zdanitelného plnění je den převzetí řádně dodaného plnění kupujícím.
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů
ode dne doručení faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené
faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje
za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu kupujícího ve prospěch
bankovního účtu prodávajícího. Fakturu lze zaslat elektronicky na adresu:
fakturytuu@diamo.cz

V. Garanční podmínky
1. Záruka jakosti předmětu plnění se stanovuje na 24 měsíců.
2. Prodávající garantuje dodržení jakosti předmětu plnění v souladu se specifikací dle čl. II
této smlouvy, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy
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a jinými předpisy a směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení
platnými v době jeho realizace a v souladu s účelem, pro který je předmět plnění určen.
3. Kupující je oprávněn nepřevzít plnění, které nebylo dodáno řádně, tj. pokud vykazuje
jakékoli vady a nedodělky a nebylo-li dodáno zcela v souladu s touto smlouvou.
4. Po dobu záruční doby je prodávající povinen na žádost kupujícího provádět rovněž
mimozáruční opravy předmětu plnění.

VI. Podstatné porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní
povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy:
a) prodlení s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy o více než 14 dnů;
b) nedodržení ujednání o jakosti a poskytování mimozáruěního servisu dle čl. V odst. 2
a 5 této smlouvy;
c) neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění, které kupující řádně reklamoval
a požadoval jejich odstranění, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené mu kupujícím;
d) prodlení kupujícího s řádným zaplacením faktury o více než 14 dnů.
2. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit
v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
3. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé
smluvní straně.

VII. Ostatní ujednání
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
2. V případě, že prodávající nedodrží termín plnění dodávky dle čl. III této smlouvy, má
kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny předmětu
plnění za každý kalendářní den prodlení.
3. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním
o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní
strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují,
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní
pokuty.
4. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí kupující. Smluvní strany výslovně
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
5. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje,
ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije
a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními
předpisy nebo touto smlouvou.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem
České republiky.
5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu kupujícího.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny
mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace stacionárního portálového jeřábu a rozsah dodávky
Ve Stráži pod Ralskem dne

■ ^0 ■

V Příbrami dne

2 8 ”10 2010

Za DIAMO, státní podnik:

Za TESORT, spol. s r.o.

Ing. Tomáš Rychtařík
loučí odštěpného závodu

Vojtěch Šamšula
jednatel
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Příloha č. 1: Specifikace stacionárního portálového jeřábu a rozsah dodávky
1) Specifikace:
- výška - max. 3 400 mm;
- nosnost - 1 000 kg;
- nosník - 4 000 mm.
2) Rozsah dodávky:
•

2 ks boční stojan, sklopný
-

se 2 výškově přcstavitclnými nosnými operami z hliníkového profilu;
■ rozměr rastru max. 60 mm

- se 4 nastavitelnými nohami z hliníkového profilu
■ rozměr rastru max. 50 mm
•

1 ks nosník z hliníkového profilu

•

1 ks pevně stavitelná jeřábová kočka
-

•

plynule posuvná s aretací v každé poloze

2 ks dorazový tlumič
- ochrana dojezdu pro jeřábovou kočku.

•

1 ks integrovaný vodorovný nastavovač
- kontinuální nastavení použitelné délky hliníkového portálového jeřábu mezi
bočními stojany.

Délka hrany na hliníkovém nosníku - variabilní.
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