I
KUPNí SMLOUVA

'.

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Kupující:
Název:
Obec Domašov nad Bystřicí
Adresa:
Náměstí 35, 783'06 Domašov nad Bystřicí
IČ:
00298824
DIČ:
CZOO298824
Bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 94-10214811/0710
Jednající ve věcech smluvních a technických: Lucie Menšová, starostka obce
Telefon: 585 036 021
Email: ou@domasovnadbystrici.cz

a
II. Prodávající:
Název: Elkoplast CZ, s.r.o.
Adresa: Štefánikova 2664
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
Bankovní spojení: Citibank, a.s. č.ú. 2511770102/2600
Telefon: 57557100
Email: elkoplast@elkoplast.cz
Zastoupena: Tomášem Krajčou
Dnešního dne uzavírají podle ustanovení dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského
"
zákoníku, v platném znění tuto smlouvu:

1. Úvodní ustanovení, vymezení některých pojmů
1.1. Uzavření této Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je výsledkem veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem"
nad Bystřicí"."

Dodávka techniky pro zkvalitnění nakládání s odpady v obci Domašov

1.2. Účelem této Smlouvy je dohodnout
Prodávajícím pro Kupujícího.

2.

práva a povinnosti smluvních stran při plnění dodávky

Předmět smlouvy

Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že kupujícímu dodH uvede do provozu štěpkovač; dodá
další techniku v rozsahu 2 ks zvonů na kovový odpad o objemu 1,1m3; 200ks domácích kompostérů
o objemu 9001; Sks komunitních kompostérů o objemu 20001; 15 ks popelnic na bioodpad o objemu
2401; 1ks štěpkovače na dřevní hmotu; 2ks kontejnerů o objemu 6m3; 1ks kontejneru o objemu 9m3,
blíže pak specifikovanou v podané nabídce VZ malého rozsahu s názvem " Dodávka techniky pro
zkvalitnění nakládání s odpady v obci Domašov nad Bystřicí", včetně předání dokumentace,

prohlášení o shodě v českém jazyce, pokyny výrobce k údržbě a obsluze stroje a techniky. Kupující se
zavazuje, že štěpkovač a dalš! techniku převezme v souladu s touto Smlouvou a za podmínek
uvedených v této Smlouvě za něj zaplatí kupní cenu.
3. Doba plnění.
3.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu provozuschopný

štěpkovač včetně náhonové

hřídele za traktorem Zetor řady 7245 a další techniku nejpozději do 30.9.2015 bez vad.
Štěpkovač má vady tehdy, není-Ii plně funkční, bez uvedené dokumentace.
3.2. O předání a převzetí štěpkovače a další techniky podepíší obě strany protokol. Kupující se
zavazuje řádně předaný štěpkovač a techniku převzít. Místem předání a převzetí je prostor
za obecním úřadem v Domašově nad Bystřicí.

4. Vlastnické právo.
4.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo ke stroji a další technice přechází na
kupujícího okamžikem převzetí a zaplacením kupní ceny.

5. Záruka.
5.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na štěpkovač

a techniku záruku v délce poskytované

výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
5.2. Prodávající neodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době a byly způsobeny
Kupujícím, respektive jeho nesprávným zacházením, obsluhou či údržbou nerespektující
pravidla, jež budou dodána v písemné formě v českém jazyce v den předání stroje a techniky
.~ Kupujícímu.
5.'t-Prodávající se zavazuje nastoupit k odstranění vady štěpkovače nejpozději do 48 hodin od
nahlášení vady. Prodávající se zavazuje odstranit jakoukoliv vadu či jinou překážku omezující
plnou funkčnost provozu štěpkovače nejpozději do 120 hodin od okamžiku nahlášení vady
štěpkovače Kupujícím, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na jiném postupu.
5.4. y případě prodlení Prodávajícího s odstraněním jakékoliv vady či jiné překážky omezující
plnou funkčnost provozu štěpkovače je Kupující oprávněn odstranit tuto vadu či překážku
prostřednictvím třetí odborné osoby na náklady Prodávajícího, aniž takový zásah má
jakýkoliv vliv na záruku za jakost.
.. ..
5.5. Dodaná technika a štěpkovač má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této
smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo pokud neumožňuje užívání,
k němuž je zboží určeno.

6. Cena a platební podmínky.
6.1. Cena za předmět plnění této Smlouvy je cenou smluvní a zahrnuje veškeré náklady a výdaje
Prodávajícího na plnění předmětu této Smlouvy, a to včetně dopravy štěpkovače a techniky
na místo předání, předvedení práce štěpkovače Kupujícímu.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Cena celkem v Kč bez DPH 790650,-Kč.
Cena v Kč za DPH 21% 166037,-Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH 956687,-Kč
•.••.'
Cena za předmět plnění dle této Smlouvy se Sjednává jako pevná a neměnná.
Zálohy nejsou sjednány.
Podkladem pro úhradu úplaty je vyúčtování nazvané "faktura", který bude mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

t
6.8. Kupujíd se zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu za předmět koupě na základě protokolu o
předání a převzetí štěpkovače a techniky a řádně vystavené faktuře do 7 dnů na účet
Prodávajícího.
7. Sankce.
7.1. Kupující nepřevezrne štěpkovač a další techniku a nezaplatí za dodávku ani korunu, pokud
Prodávajíd nepředá funkční štěpkovač a techniku bez vad s požadovanou dokumentací
(prohlášení o shodě, návody, manuály, atesty apod.) do 30.9.2015.
7.2. Pro případ prodlení kupujícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní
pokutu ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není
dotčen nárok na náhradu škody.
7.3. V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle
podmínek dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve
výši 0,1% z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne
prodlení.

8. Účinnost a trvání Smlouvy a další ujednání.
8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8.2. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné
vůle a na důkaz toho ji podepisují.
8.3.Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné jen na základě předchozího úplného a
bezvýhradného souhlasu všech účastníků smlouvy ve formě písemného dodatku k této
smlouvě, podepsaného všemi účastníky smlouvy na jedné a téže listině.
8.4.Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž Kupující obdrží 3 vyhotovení a Prodávající 1 vyhotovení.
8:"hřílohy:
č.l Položkový rozpočet dodávky štěpkovače a techniky dle nabídky uchazeče
Požadavky a Krycí list nabídky včetně parametrů dle dodatečné informace č.2.
8.6. Příloha č.2: Dodatečná informace č.l a dodatečná informace č.2 zveřejněná jako doplňující
informace k Výzvě.
8.7. Prodávající bere na vědomí, že zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropského fondu pro
regionální rozvoj a Státního rozpočtu ~R a zavazuje se respektovat stanovená nařízení
Operačního programu Životní prostředí. Zejména se prodávající zavazuje umožnit všem
subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
spolufinancována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, zákon
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
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