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Kupující
Zadavatel:
Sídlo:

Identifikačníčíslo:
Daňové identifikačn í číslo:
Bankovní spojení:
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Zástupce:
(dále jen ,,objednatel nebo ,,odběratelt)
a

Prodávající

.5 t-.o,

Subjekt:
Sídlo:

Identifikačníčíslo:
Daňové identifikačníčíslo:
Bankovní spojení:
Zástupce:

Telefon:

.

E-mail:

c?-

Zapsaný v obchodním rejsďíku
(dále jen ..dodavatel')
uzavřely nížeuvďeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení s2079 a následujících zákona č.
B9l20I2 Sb., občanshý zákoník, ve znění pozdějších předpisů futo kupní smlouvu
Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéžoprávnění k podnikání
jsou v souladu s právní skutečnostív době uzavření smlouvy' Smluvní strany se zavazují, že osoby
pďepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli a převést na něj vlastnické právo ke zbožía službám, jež
jsou předmětem realizace veřejné zakáz}s1 llolalitnění nakládání s odpady v obci Kopřivná', a to
v souladu se zadávacími podmínkami v zadávacím řízenína shora uvedenou veřejnou zakázku.
2. Podrobný soupis zboží,které je předmětem zakázky a této smlouvy je uveden v Technické specifikaci
technologického zaYízení,která sestává z technic(ých listů včetně ýpového označenía označeníýrobce
a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zbriží,dopravu zbožía osob, montáž tohoto
zboží,u Kerého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologická likvidace obalů vznÍklých při plnění této
smlouvy.
Dodavatel se zavazuje objednateli dodat spolu se zbožímdoklady, Keré se ke zbožíwtahují, např.
dodací list, atesý použitých materiálů, licenčnípovolení, certifikáý, prohlášení o shodě výrobku, záruční
lisý, ceftifikát kvaliý produktu vydaný oprávněnou organizací s uvedením údaje životnosti produktu,
servisní knížky,návody k obsluze a údržbě,a dalšídoklady a náležitosti vÉadovanék provozu a obsluze
stanovené plakrými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českémiazyce'

4' objednatel se zavazuje od dodavatele uvedené zfužípievzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit
dodavateli dohodnutou celkovou cenu.
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lI.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat objednateli zbožídle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže
uvedeného harmonogramu :

Dodací lhůta: Lhůta pro dodání zbr:lžíbude zahájena přiznáním dotace. o přiznání dotace bude
objednatel dodavatele informovat ihned, jakmile se o tom doví od poslrytovatele dotace a to mailem na
adresu oukoprivna@cmail.cz telefonicky na telefonní číslo583252037 Zbrlžímusí b'ýt dodáno
nejpozději do 6 měsícůod podpisu této smlouvy s možnosti dodání dříve.

i

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel obdržína projekt

Kopřivná'dotaci z programu oPŽP'

llalalitnění nakládání s odpady

v obci

2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázlo1odběrateli, doloženým předávacím
protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické
lisý zařízení. V přrpadě nesplnění požadovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 či v případě
nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

3. Nebude-|i předmět zakázka dodán ve lhůtách uvedených
odstoupit od kupní smlouvy.

v čl. il., odst. 1, je odběratel oprávněn

4' Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na objednatele zaplacením úplnékupní ceny.

5' Nebezpečíškody na zfužípřechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zbožíve smyslu
bodu 2 tohoto článku.

6. Místem plnění zakázky se rozumí - obec Kopřivná, Kopřivná 115, 7BB 33 Kopřivná

In.

Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejrnýše přípustná ve

ýši:

celkem bez DP
DPH 2lo/o
celkem vč. DPH

2. V Celkové ceně jsou zahrnuý veškerénáklady zhotovitele spojené s uskutečněním plnění dle této
smlouvy, a to především náklady na:
- dodávku zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace
- dopravu, balení zařízení
- instalaci zařízení
- odvoz a likvidaci obaloých čijiných odpadů včetně skládkového
- náklady na používánípřírstrojů či zaYízení při instalaci
- náklady na zhotovení ýrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek
- pojištění,garance' daně, cla, poplatky
- inflačnívlivy, úroky z půičet<a jakékoli dalšíýdaje nutné pro realizaci zakázky
- označenídodaných zařízení dle pravidel pro publicitu oPŽP
- proškolenív ovládání i praKickém využitídodávaného zboží

3. Výše ceny můžeb'ýt měněna jen na základé dodatku k této smlouvě při dodňení zásad nfte
uvedených.

/

4. Cena můžeb'ýt zuýšena pouze V případě, že budou sjednány práce a dodávky nad původně sjednaný
rozsah plnění - tzv. vícepráce. V případě určováníceny za vícepráce se bude postupovat tak, že
zhotovitel ocení vícepráce jednotkovými cenami dle cenové nabídky, která je přílohou č. z této smlouvy,
u těch položek, kde to je možné;u ostatních víceprací použije položky obsahově nejbližšía tam, kde
toto nelze, předložíwůj návrh ceny.
5. Cena bude sníženav případě, že odběratel omezí rozsah plnění, přičemžsníženícelkové ceny bude
odpovídat rozsahu omezení.

6. Požadavek odběratele na změnu rozsahu díla - provedení vícepracínebo omezení rozsahu plnění,
bude zhotovitel vždy akceptovat. Pokud zhotovitel nebude uvedené změny akceptovat, musí svůj
nesouhlas bez zbytečnéhoodkladu sdělit objednateli, přičemžodběratelje V takovém případě oprávněn
od této smlouvy odstoupit.
7. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

Dodavatel r,yúčtujekupní cenu za zbžíformou fakturace' Faktura musí mít náležitosti daňového
dokladu v souladu se zákonem č.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoý, ve znění pozdějších předpisů.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručenídaňového dokladu odběrateli. Dodavatel je oprávněn
vystavit fakturu za kupní cenu zbožínejdříve v den přeuzetí předmětu smlouvy odběratelem. Tímto
dnem se rozumí den podpisu předávacířro protokolu celého předmětu smlouvy.

8'

9. Námitky proti údajůmuvedených na faktuře můžekupující uplatnit do konce lhůty její splatnosti s
tím, že jí odešle zpět prodávajícímu s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a
nová lhůta splatnosti běžíod doručeníopravené faktury kupujícímu.

10. Dnem zapÍaceníkupní ceny (faKury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtuodběratele.

Dodavatel proh lašuje, že na zboži neváznou práva třetí osoby.

11. Úhrada faKury bude provedena bezhotovostně na účetuvedený ve smlouvě, a to i v případě, že na
daňovém dokladu bude uvedeno jiné čísloúčtu.

12. V případě, že se dodavatel stane po podpisu smlouvy nespolehliým plátcem, je objednatel
oprávněn bez jakékoliv sankce pozastavit část úhrady ve ýši vyúčtovanéDPH uvedené na daňovém
dokladu až do doby, kdy pos$1tovatel přďloží objednateli potvaení správce daně o bezdlužnosti.

Iv.

Záruěni a pozáruční servis

1.

Dodavatel se zavazuje, že dodané zbožíbude způsobiléke smluvenému účeluužÍvanía bude
splňovat požadovanéspecifikace a parametry. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době
předání.

Dodavatel pos$rtuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poslrytnuté plnění (zejména dodané
zboží)bude po celou záručnídobu plně způsobilépro pouŽití ke smluvenému i obvyklému účelua že si
po celou záručnídobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poslqrtnutím záruls1 za jakost není
vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele zavady plnění.

2.Záruční doba činí24 měsíců.
3.Záruční doba začínáběžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konďném předání díla oběma
smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádnévady ani nedodělky' Pokud v
předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záručnídoba začínáběžet až ode
dne, v němž bude prokazatelně odsřaněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím
protokolu.

4' odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěnévady kdykoliv v době truání záručnídoby, a to
bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohlďu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka
předmětu plnění.
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ffiěrďel je

povinen při zjištěnívady o
!9.mto nísemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace) a
z nároků dle bodu 6. tohoto článku. ohledně vad, které brání řádnému uziuani
ÍT'ď{y 4ůsobÍtnáslednou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicry na aoaavatelovu
hat a]tjní službu či servisního technika,
lejichž čkla a elektronickou adiesu předá dodávatJ odběrateli při
předaní díla. Pokud dodavatel telefonní číslaa elektronickou adresu odb'ěrateli n"pióoa,-n"ní
ďběratel

lwE d někteď

ililiy

povinen převzít dílo.

6. D$avate!je povinen nastoupit na odstraňová1í.vad do 5 pracovních dnů po obdženíreklamace, a to
i v ďípadě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává.
7. Vady zbožíuplali.
Telefonicky: tel:
e-maílem:
písemně na adresu:

od[ěr;rtgl n;islqdujícímzpůsobem :

É4\4icrx{..r_
^'

ťr'
Hlášení záručníchvad na výrobky:

S ho'

?r*); Z! ls los u:
/-1r--

ostn...-

Důležiýje co nejpřesnější popis závady.
. Jméno autorizované kontaktní osoby
. Telefonní číslo
. Adresa místa instalace

B. Dodavatel se zavazuje realizovat

v

místě reatizace následující bezplatrrá školenísouvisející s

předmětem zakázky:
základní zaškolení- není omezeno pďtem osob, časová dotace 2 hodiny

v.

Sankčníustanovení

1. V přrpadě prodlení dodavatele s dodáníTr zbožíje dodavatel povinen zaplatit objednateli zakaždý
zapďaý den prodlení smluvní pokutu ve ýši O,Lo/o z celkové ceny. S tím, le preaáíáií piot"r"r o"áá
podepsán oběma smluvními stranami až s dodávkou veškeréhoiuozi. Ťer'in oooaňi
;" i;ř ňčítá
s dodáním posledního zaiízení.

2. V

přtpadě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišnédodávky
oproti nabídce
můžeodstoupit objednatel od kupní smlouvy.

:.

.!

qřípaoě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury
0,o5o/o z dluiné

daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení u"
částky za každý den prodlení.

VI.

'1si

Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškerédoklady vztahující se k projektu, Kery
'
nejméně do roku 2025, pokud česlcý právní řád nestanovuje lhůtu JeĚí.

je předmětem smlouvy,

2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jim poGřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňolé).evidence, použitíveřejných finančníchprostředků a
ýzické realizáce proje6u, zeiáena uá
smyslu zákona č' 32o/z00L Sb', o finančníkontrole. ve znění pozdějších přeapisů. rlmto u;eonáním
:9:o1 dotčena' ani.omezena práva ostatních kontrolních orgánů státňí správy čn a orgánů Éúr".pr.

KKU_, Evropská komise, oLAF, Ministerstvo financr, Evropslcý účetnídvůr, sufitňí orgán,
Ůzemní finanční
orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněniů a dalšícň tóntrotnícrr o'gánů

dle předpisů čn a rs;.

3. Dodavatel je povinen poslcytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při
kontrolách, auditech nebo monitorování
a realizace projektu, zejména jim poskytnout na
vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, '."l"ni
účetnídoklady, rysveuújici lňforňace.
Dodavatel je povinen poskytnout veškerédoklady související s realizací projektu a plněním
monítorovacíchukazatelů, které si mohou vyž9dat zejména nálleou;ícíkontrolňí órgány: ruiopsÚ
účetnídvůr, Evropská komise, Nejvyššíkontroíní úřad, Sufitrrí orgán, Úžemní finančníoígan, plateoní á

4'

ES'
61n6čníorgán, popř' jimi určenízmocněnci a dalšíkontrolní orgány dle předpisů čR..a předpisů
ve
stejném
při
minimálně
kontrolách
je
pos$tnout
součinnost
povinen
při:"ňi" Jáie
m''m

pro oauěrateÍi nebo jim pověřeným osobám'
ÍtEs*u".gann''

pro zpracování monitorovacích
5- tbdantel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady

ryáM.

VIl.

Závěrečná ustanovení

vztah obou smluvních
1. Ve všech ostatnírch záležitostech neupravených touto smlouvou se vzáj9m1Ý

,r""

platných na
riai prklušnými uiiá""ň"n.i občanskéhoákoníku a ostatních právních předpisů

uzemí Českérepubliky.
2. Nedílnou součástísmlouvy jsou přílohy nížeuvedené'
mimosoudním jednáním.
3. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu
stran má
4. Jestliže Éhem takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních
příslušný
soud.
právo obrátit se na místně
obou smluvních stran, a
5. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možnépo vzájemné dohodě
to ýhradně písemně ve formě číslovanýchdodatků'
na základě projevené
6. obě smluvní strany potvzují že tato smlouva byla uzavřena wobodně a vážně,
ujednána v tísni ani
nebyla
jejím
smlouva
obsahem, a že tato
vůte obou smluvních'sirán. zásountasí s
za jinak jednostranně neýhodných podmínek.

stranami.
7. Tato smlouva nab'ývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními

výtisky
8. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, jeden výtisk obdržídodavatel a tři

oMží

objednatel.

9. Wběr dodavatele byl učiněn dle zák.

č. L37l2oo6

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů.

10. Dodavatel souhlasí s pos$6ováním informací dle zákona

kinformacím.

č' 106/1999

t

.

Sb. o svobodném přístupu

,

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno .&..c...'. obce hu.ťňl.ltllnan ;./9.;-#.'.&.t'nor€-?y|9
iarón"* č. Lz}l2ooo Sb., o obcích (obecní zřízen), ve znění pozdějších
uzavřena v souladu
předpisů.

'"

Příloha č. 1 Technické specifikace technologického zařízení
Příloha č. 2 Rekapitulace celkové ceny technologického zařízení
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lhye""*
za objednat'

Rudná 3/30, 703 00 |
Tel.: 596 761 141' F
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tc

Kopřivna'r
7'JB33 H, rlllšOVlce

