Kupní smlouva
dle §2079 zák. 89/2012 Sb.

č. 1 /2014
na poskytnutí dodávky technologií vybavení na projekt:
"Systém svozu bioodpadu a vybavení kompostámy v Prosenické Lhotě"

L Smluvní strany
1.1.Prodávající: PRVNí CHRÁNĚNÁ DíLNA s.r.o.
Sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
Statutární orgán: Jindřich Štercl, jednatel
IČ: 286 85 521
DIČ: CZ286 85 521
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Jindřich Štercl
b) smluvních:
Jindřich Štercl
Telefon: +420606 125 125
e-mail:
info@prvnichranenadilna.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Č.Ú.: 2650692319/0800

1.2. Kupující: Obec Prosenická Lhota
Sídlo: Prosenická Lhota čp. 20, 264 01 Sedlčany
Statutární orgán: Petr Červenka, starosta obce
IČO: 00243116
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Petr Červenka, starosta obce
b) smluvních: Petr Červenka, starosta obce
Telefon: 318 87 6227
e-mail: prosenickalhota@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Sedlčany- 10727211/0100

II. Předmět plnění:

n.t. Předmětem

plnění je dodávka technologií určená pro zařízení kompostárny a zařízení pro
svoz bioodpadu v obci Prosenická Lhota.
Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle specifikace ve výzvě k podání nabídek a dle vlastní
nabídky dodavatele.
Dodávkou se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech technologických zařízení a prací
nutných k řádnému zprovoznění díla, tj. vybavení a technologií kompostárny v obci
Prosenická Lhota a technologií a vybavení pro svoz bioodpadu v obci Prosenická Lhota, a
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu
plnění provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale k zahájení,
provedení, dokončení a předání předmětu kupní smlouvy a k jeho úspěšnému uvedení do
řádného provozu.
Místem plnění předmětu kupní smlouvy je obec Prosenická Lhota

III. Místo a způsob přechodu vlastnictví:

ID.I.
Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět této kupní smlouvy nejpozději
do 12.10.2014. Vlastnictví k věci přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celkové kupní
ceny. Předání bude provedeno v místě- Prosenická Lhota

IV. Práva a povinnosti:
IV. I.
Prodávající se zavazuje předat společně s předmětem této kupní smlouvy protokol a daňový
doklad (fakturu).
Prodávající ujišťuje, že na prodávaných věcech neváznou žádné dluhy, zástavy a pohledávky
třetích osob a že jsou prosté veškerých právních vad.
Prodávající zajistí zprovoznění dodaných technologií.
Prodávající zajistí případné montáže a zaškolení obsluhy.
1V.2.
Kupující se zavazuje převzít věci v místě jejich předání (viz bod I této smlouvy) a prohlašuje,
že se s věcmi řádně a dostatečně seznámil.
Kupující bude informovat prodávajícího o připravenosti k převzetí věcí minimálně lOdní
předem.
IV.3.
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury vystavené dodavatelem
splatností min. 30 dní.
Kupující nebude poskytovat zálohy.

se

1V.4.
Termíny plnění a harmonogram průběhu zajištění zakázky se upraví v závislosti na uvolnění
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

V. Kupní cena:
V.I.
Kupní cena je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tj. §§ 2 - 13
zákona č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je oběma smluvními stranami dohodnuta
ve výši:
Cena bez DPH: 3 645 000,- Kč
DPH 15 %: 0,- Kč
DPH 21 %: 765 450,- Kč
Cena včetně DPH: 4 410 450,- Kč
V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze
překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

V.2.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré dodávky, práce a náklady související s kompletací
zakázky, které jsou obsaženy v projektu zadání, stejně tak zaškolení obsluhy a uvedení
veškerých technologií do provozu.
Dále cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
V.3.
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na
vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím
konečném vyčíslení.

VI. Záruka za předmět plnění:
1) 12 měsíců od uvedení do provozu a podpisu protokolu na celý smluvní předmět díla.
2) Prodávající odpovídá za to, že smluvní předmět nemá žádné vady, dojde- li
k nedodržení tohoto bodu, Kupující postupuje dle § 2106 zák. 8912012 Sb.
3) Kupující oznámí prodávajícímu písemně bez jakéhokoliv zbytečného odkladu vady po
jejich zjištění v záruční době.
4) Prodávající je povinen odstranit vady na vlastní náklady neprodleně po oznámení o
vadě, ale maximálně do 72 hodin po jejich nahlášení.
5) Kupující je oprávněn odstranit vadu na náklady prodávajícího bez újmy svých práv
v případě, že po nahlášení vady prodávajícímu tento oprávní písemně kupujícího
k takové opravě.
6) Náklady na odstranění vady jdou k tíži prodávajícího z titulu jeho odpovědnosti a
zahrnují cenu za náhradní díly, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a
opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a ostatní náklady,
které vzniknou v souvislosti s vadou ajejím odstraněním.
7) Celková záruční doba 12 měsíců uvedená v bodě č. 1 tohoto článku se automaticky
obnovuje u všech vyměněných dílů v tomto období z důvodů špatné funkce
přisouzené výrobci až do úplného odstranění zjištěné vady.
8) Prodávající je povinen odstranit vadu na žádost kupujícího ve lhůtě uvedené v bodě 4
tohoto článku, i když odpovědnost za ní neuznává. Podíl rozlišení nákladů za takovou
opravu bude dohodnut smluvními stranami nebo rozhodnut dodatečně.
9) Pozáruční servis - prodávající zaručuje poskytnout pozáručních služeb po celou dobu
životnosti dodávky. Cena za servis bude dohodnuta mezi stranami pokaždé, kdy bude
požadován.
10) Náhradní díly budou zajišťovány prodávajícímu do 72 hodin od nahlášení projevené
vady (závady).
11) Opotřebení materiálu není zahrnuto do záruky.
12) Časový nástup dodavatele na záruční opravy bude max. do 72 hodin
13) Časový nástup dodavatele na pozáruční opravy bude max. do 72 hodin
14) Cena technika na pozáruční opravy činí 500,- Kč bez DPH za hodinu včetně
cestovného
15) V případě nedodržení časového nástupu dodavatele na záruční a pozáruční opravy se
stanoví smluvní pokuta ve výši 500,- Kč/den.

VII Montáž a wrovoznění:
VII. I.
Budou provedeny technikem výrobce anebo prodávajícího.
náklady za cestovné a práci technika.

Částka zahrnuje proto zároveň

VIII. Změna smlouvy
VlII.I.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy,
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná
dohoda o celém obsahu.

VlII.2.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

vm.s.
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který
smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

VIII.4.
Nesouhlasí-Ii jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li
jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

VIII. 5.
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Prodávající provede finanční vyčíslení provedených dodávek a zpracuje "dílčí konečný
daňový doklad".
Prodávající vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí předmětu kupní smlouvy" a
objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení". Po dílčím
předání a převzetí provedených dodávek sjednají obě smluvní strany písemné zrušení kupní
smlouvy.

VIII.6.
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplývající najinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení
IX.1.
Strana, která návrh smlouvy předložila, je jím vázána do doby jejího doručení druhé straně.
Lhůta pro přijetí je stanovena na 30 dnů od doručení.
IX.2.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé
smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být
písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej vystavila.
IX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
IX.4.
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají
dnem podpisu smlouvy platnosti.
IX.5.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
IX.6.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
IX.7.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně příloh a
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni
ani zajinakjednostranně
nevýhodných podmínek.
IX.8.
Objednatel
zOPŽP.

si vyhrazuje možnost odstoupení

od smlouvy v případě neposkytnutí

dotace

X.I.
Součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr a harmonogram plnění.
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Výkaz výměr k ocenění:
Technologie vybavení
kompostárnv

Cena v Kč bez DPH
1 275 145,00

traktor CASE Farma11 05U

!

čelní nakladač na traktor LRZ 100
překopávač kompostu EKL2500
homogenizér (štěpkovač) GLD
HERKULES C150
Drtící vůz ZAGO Ecocompakt
Sl1
Hydraulická ruka (na vyklápěcí
přívěs) *
Sběrné nádoby 12 ks o objemu
min 2000 litrů - bioodpad
tyčový teploměr s vlhkoměrem
Supertech
Technologická část projektu
celkem

199000,00

41 790,00

240790,00

332 175,00

69756,75

401 931,75

193 500,00

40635,00

234 135,00

1 396425,00

....... ~
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293249,25

0,00
238650,00
10 105,00

3645000,00
Celkem
* cena již započtena v ceně drtícího vozu

V Prosenické Lhotě, dne

DPH v Kč (19%)
267780,45

Cena v Kč včetně
DPH
1 542925,45

~
~bjednatele:
Petr Červenka, starosta obce Prosenická Lhota
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Harmonogram plnění
Harmonogramje

součástí kupní smlouvy

Podpis kupní smlouvy
Informace prodávajícího o
možnosti převzetí předmětu
kupní smlouvy kupujícím
Předání předmětu kupní
smlouvy prodávajícím
kupujícímu
Předání daňových dokladů
k předmětu kupní smlouvy
Uhrada kupní ceny kupujícím
prodávaj ícimu
Vpřípadě
odstoupit
předmětu
v případě,

Č.

1/2014

19.9.2014
Nejpozději do 2.10.2014

Nejpozději do 12.10.2014

Nejpozději do 12.10.2014
Nejpozději do 12.11.2014

nedodržení výše uvedených termínů si Kupující vyhrazuje právo od smlouvy
a nevzniká mu povinnost uhradit Prodávajícímu náldady spojené s realizací
kupní smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo nepřistoupit k možnosti dílčího plnění
že ze strany Prodávajícího nebude možné dodržení termínů plnění .
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