Kupní smlouva
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
účinném ke dni uzavření smlouvy
číslo smlouvy: ……
I.
Smluvní strany
Městská část Praha – Velká Chuchle
Sídlem: U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
IČ: 002 31 185
DIČ: CZ00231185
Bankovní účet: 2000697329/0800
Zastoupená starostkou paní Mgr. Lenkou Felix
(dále jen „kupující“)
a
…………………………/doplní účastník/
Sídlem: …………………………./doplní účastník/
IČ:………………………………. /doplní účastník/
DIČ:……………………………. /doplní účastník/
Bankovní účet:…………………. /doplní účastník/
Zastoupená:…………………….. /doplní účastník/
(dále jen „prodávající“)
uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Dodávka víceúčelového stroje s příslušenstvím" (dále jen „zakázka“)
tuto smlouvu
II.
Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je dodávka předmětu plnění zakázky s názvem „Dodávka víceúčelového
stroje s příslušenstvím" zahrnující dodávku víceúčelového stroje (kloubového nakladače)
s požadovaným příslušenstvím, a to vč. dopravy na místo plnění, zprovoznění, zaškolení
obsluhy a záručního servisu podle podmínek výběrového řízení zakázky a v souladu s nabídkou
prodávajícího podanou v rámci tohoto výběrového řízení (dále jen „zboží“).
2) Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze smlouvy tj. v technické
specifikaci nabízeného zboží z nabídky prodávajícího.
3) Víceúčelový stroj bude mít při předání kupujícímu naplněné všechny provozní kapaliny
na 100 % objemu nádrží.
III.
Dodací podmínky
1) Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží podle specifikace uvedené v příloze č. 2
smlouvy a kupující se zavazuje, že zboží odebere a řádně zaplatí. Dodáno může být pouze zboží
nové, nepoužité, splňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách zakázky.
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2) Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese Městská část Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle.
3) Plnění smlouvy bude zahájeno ihned po uzavření této smlouvy, přičemž závazná dodací lhůta
je stanovena do ….. kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. /doplní účastník - max.
30 kalendářních dnů/
4) V této lhůtě musí být předmět plnění dodán na místo plnění a předán kupujícímu, o čemž bude
pořízení předávací protokol. Počítání dodací lhůty je stanoveno tak, že prvním dnem dodací
lhůty je den následující po dni uzavření smlouvy a posledním dnem je den podpisu předávacího
protokolu.
5) Po převzetí zboží je kupující oprávněn se zbožím dále manipulovat, vlastníkem zboží se však
stává po úplném zaplacení kupní ceny.
6) Prodávající se zavazuje dodat k veškerému zboží dle smlouvy manuály v českém jazyce.
7) V případě prodlení prodávajícího s dokončením dodávky zboží v dodací lhůtě dle čl. III odst. 3
smlouvy má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
8) Pokud prodávající zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), je jediným
garantem plnění smlouvy prodávající a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.
IV.
Cena a platební podmínky
1) Smluvní strany se dohodly, že kupní cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou a činí:
- Celková cena bez DPH - ………………. Kč /doplní účastník/
- Výše DPH - ………………. Kč /doplní účastník/
- Celková cena včetně DPH - ………………. Kč /doplní účastník/
2) Kupní cena se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním
předmětu smlouvy (tj. zejména náklady na dopravu, clo, zaškolení obsluhy atd.) v rozsahu
stanoveném podmínkami zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Kupní cena musí zahrnovat i
náklady na záruční servis dle čl. V smlouvy.
3) Úhrada kupní ceny zboží kupujícím bude provedena jednorázově na základě faktury vystavené
prodávajícím po ukončení plnění smlouvy, tj. po podpisu předávacího protokolu. Kupující
neposkytuje zálohy. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení
faktury kupujícímu.
4) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných
právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do
prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu.
5) V případě, že kupující neuhradí ve stanoveném termínu řádně vystavenou fakturu, je prodávající
oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.
V.
Záruční a servisní podmínky
1) Záruka na dodané zboží jako celek je 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí
předmětu smlouvy kupujícím tj. ode dne podpisu předávacího protokolu.
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2) Prodávají se zavazuje v záruční době bezplatně provést pravidelnou roční servisní prohlídku.
Náklady na výše uvedený servis v záruční době jsou součástí kupní ceny.
3) Prodávající se zavazuje, že zboží bude splňovat smluvený účel a vlastnosti, bude plně odpovídat
nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a bude splňovat
technické požadavky uvedené zadávacích podmínkách veřejné zakázky a následně uvedené v
nabídce prodávajícího.
4) Reklamované vady v záruční době, vady zjištěné po uplynutí záruční doby a požadavky na jiné
servisní úkony uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou), přičemž
prodávající se zavazuje:
a)

zahájit odstranění vady resp. servisní úkon nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
oznámení vady,

b)

odstranit oznámenou vadu resp. dokončit servisní úkon nejpozději do 10 kalendářních dnů
ode dne oznámení vady,

c)

pokud prodávající neodstraní vadu reklamovanou v záruční době ve lhůtě do 10
kalendářních dnů ode dne oznámení vady, zavazuje se poskytnout kupujícímu náhradní
zařízení (tj. náhradní traktor, popř. příslušenství dle toho, co bude reklamováno).

5) Náklady na přepravu k záručním opravám hradí prodávající. Náklady na přepravu k nezáručním
opravám hradí kupující. Pozn.: nezáručními opravami jsou myšleny opravy, které nebyly uznány
jako záruční a ostatní opravy způsobené provozem (havárie, poškození neodbornou obsluhou
apod.).
6) Kontaktní údaje prodávajícího pro oznámení vad zboží a potřeby servisního úkonu sdělí
prodávající kupujícímu písemně nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu.
7) Odstraňování vad zboží a veškeré servisní úkony budou prováděny pouze osobami, které mají
příslušnou kvalifikaci a oprávnění k provedení předmětného úkonu.
VI.
Závěrečná ustanovení
1) Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2) Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví
občanský zákoník. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení
smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Kupující má právo odstoupit od smlouvy
v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného výběrového řízení zakázky.
V případě odstoupení od smlouvy jsou však smluvní strany povinny vyrovnat své závazky,
zejména uhradit již poskytnuté plnění.
3) Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke
kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
4) Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
5) Změny smlouvy se sjednávají zásadně písemně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že neumožní
změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze
smlouvy.
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6) Smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě
vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
7) Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni.
8) Nedílnou součástí smlouvy je její příloha technická specifikace předmětu smlouvy. /doplní
účastník/
V Praze dne ……………………..

…………………………………….
Kupující
Mgr. Lenka Felix
Starostka Městské části Praha – Velká Chuchle

V ……. dne ………/doplní účastník/

….…………………………….…
Prodávající /doplní účastník/
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