KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „obchodní zákoník")
(dále jen „smlouva")
Článek I.
Smluvní strany
Město Břeclav
náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Sídlo:
MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města
Zastoupené:
IČ:
002 83 061
DIČ:
CZ00283061
Komerční banka a.s., Břeclav
Bankovní spojení:
19-1832790257/0100
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Ing. Josef Běhůnek
Íoseť.behunek@,breclav.eu
E-mail:
519 311 235,731 428 232
Telefon:
Fax:
519311 400
(dále jen „kupující")
a
Požární bezpečnost s.r.o
Jihlava, Královský Vršek 3545/42, PSC 586 01
Sídlo/místo podnikání/
Robertem Válalem, jednatelem společnosti
Zastoupená:
276 60 940
IČ:
CZ27660940
DIČ:
Komerční
banka Jihlava
Bankovní spojení:
86-2780610297/0100
Číslo účtu:
Tomáš Entlicher
Kontaktní osoba:
entlicher@po-bp.cz
E-mail:
724796110
Telefon:
Zapsaná v Obchodním rejstř íku, vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 49762
(dále jen „prodávající")
Článek II.
Předmět smlouvy
Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu
zboží, specifikované v či. III. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto
zboží.
Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 23.8.2012,
která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem MUBR 57564/2012
OKT
Článek III.
Zboží, předání zboží, vady zboží
Předmětem této smlouvy je dodání: Zásahových obleků pro JSDIÍ
viz. nabídka č. 112430557 ze dne 27.8.2012
Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží vyrobené po podpisu smlouvy ve smyslu
schválených technických podmínek, nepoškozené, odpovídající platným technickým,
bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce ve sjednaném množství,
provedení v I. jalýostní kvalitě a zabalené.
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3. Kupující nepřevezme zboží, které vykazuje závady na balení nebo jiné zjevné vady
v okamžiku převzetí. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis,
který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží
náhradním plněním.
4.

Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku
VI. této smlouvy.

5.

O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí
zboží (dále jen „protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení
protokolu.

6.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující
důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí
ustanovení odstavců 1 až 3.

7.

Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží
dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě 2 let od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok
na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti
(30) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta
nebyla přiměřená.

8.

Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 433 a násl. obchodního
zákoníku.
Článek IV.
Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději
do 30.11.2012.
2. Místo plnění /dodání/: Město Břeclav, nám. T.G.M. 3, 690 81 Břeclav.
i.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 2 pracovní
dny předem.

4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení předávacího protokolu
(dodacího listu) v místě dodání. K podpisu dodacího listuje oprávněn pověřený pracovník
kupujícího uvedený v či. I této smlouvy.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží,
vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od
prodávajícího.
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Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky
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1. Kupní cena zboží činí:
Cena za 1 ks bez Počet
DPH
celkem

Zboží
Oblek Tiger Plus - komplet, nápis HASIČI
Kabát Tiger Plus, nápis HASIČI
Cena celkem s DPH:

Cena celkem v Kč
bez DPH

DPH 20,%
v Kč

Cena celkem v Kč
včetně DPH

13 590.00

19

258 210,00

51 642,00

309 852.00

8 360,00

3

25 080.00

5 016,00

30 096,00
339 948,00

(slovy :třistatřicetdevěttisícdevětsetčtyřicetosmkorun.)
2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, přičemž sazba DPH bude v případě její
změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené skoupí zboží
(dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné atd.).
4. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží
kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu stanovené právními předpisy (zejména § 28 odst. 2 zák. o DPH a § 13a
obchodního zákoníku), evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny zboží bez
DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH.
5. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání a převzetí.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího.
7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve
lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu
zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
čtrnácti (14) kalendářních dnů.
8. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.
9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury.

Článek VII.
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy
1.

V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle či. III. a IV. ze strany
prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo
v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nedodané ceny zboží bez DPH za každý,
byť i započatý kalendářní den prodlení.

2.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH dle příslušné
faktury za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

3.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do deseti (10) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.
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4.

Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně
dodat zboží.

5.

Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) kalendářních dnů;
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle či. III.

6.

Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a)

vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.
7.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než
třicet (30) kalendářních dní.

8.

Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
Článek VIII.
Záruka
1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání
kupujícímu.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 30
kalendářních dnů od doručení reklamace kupujícího.
Článek IX.
Ostatní ujednání

1.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2.

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3.

Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

4.

Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
Článek X.
Závěrečná ustanovení

1.

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v či. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání
změn nebo rozsahu této smlouvy.
, /
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2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

3.

Tato smlouva se řídí podle § 409 a násl. obchodního zákoníku a právními předpisy České
republiky.

4.

Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

5.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

6.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

7.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) výtisk obdrží
kupující a jeden (1) výtisk prodávající. Všechny výtisky mají platnost originálu. Kupující
po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

8.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Břeclavi
dne
Za kupujícího:

MUD^Oldřich Ryšavý
starosta města
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v Jihlavě dne 15.10.2012
Za prodávajícího:

Robet Válal
jednatel společnosti
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