KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená

v souladu s§ 2079 a násl. zákona

č.

89/2012 Sb.,

občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Zhotovitel/dodavatel:

,,JRK Česká republika"

Sídlo:

,,Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha l"

Zastoupený:

,,Ing. Mojmírem Jiřikovským"

Zástupce pro věcná jednání:

,,Ing. Pavel

E-mail/telefon:

,,pavel.sladecek@meneodpadu.cz, 774 774 708"

IČ:

,,24853640"

DIČ:

,,CZ24853640"

Bank. spojení:

,,Raiffeisen bank a. s."

Společnost

Sládeček"

je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201706,

datum zápisu 16. 11. 2012
(dále jen „prodávající")

a
Objednatel:

Město Jiříkov

Se sídlem:

Náměstí

IČ:

00261424

Zastoupené:

p. Michalem Majákem, starostou

464, 407 53 Jiříkov

(dále jen „kupující")
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu a v souladu s§ 2079 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto
kupní smlouvu (dále jen „Smlouva"):
Článek 1
Předmět

Prodávající prohlašuje kupujícímu, že je výlučným vlastníkem níže uvedených předmětů.
Předmětem projektu je dodávka 100 kusů domácích kompostérů pro kompostování biologicky
rozložitelného odpadu z domácností, 45 kusů nádob do kuchyní, 90 kusů balení kompostovatelných
sáčků (1 balení po 25-30 ks).

a převést na něj vlastnické právo k Předmětu koupě, a kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a
zaplatit za to prodávajícímu za podmínek stanovených touto Smlouvou kupní cenu.
Článek 2

Kupní cena a platební podmínky

1.

Předmět koupě prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím za

dohodnutou kupní cenu ve výši: 344 995,--Kč (slovy Tři sta čtyřicet čtyři tisíc devět set
devadesát pět) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). Ke kupní ceně bude prodávajícím
připočtena DPH v zákonné výši účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to v souladu

se všemi platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy. Kupní cena v sobě
zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na dodání Předmětu koupě včetně zisku, nezbytného
zaškolení obsluhy kupujícího, organizační a koordinační činnosti a zajištění a uskutečnění
dopravy z výrobního závodu do místa předání a instalace kupujícího.

Kupní cena se skládá z:
•

100 ks kompostérů o objemu 1100 litrů: cena ve výši 313 000,-Kč (slovy Tři sta třináct
tisíc) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH" ),

•

45 ks nádob do kuchyní o objemu 3 I: cena ve výši 19 935,-Kč (slovy Devatenáct tisíc
devět set třicet pět) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"),

•

90 balení kompostovatelných sáčků o objemu 7 I: cena ve výši 12 060,- Kč (slovy
Dvanáct tisíc šedesát) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") .
Cena celkem:

2.

Cena bez DPH

344 995,--

DPH 21 %

72 449,--

Cena s DPH

417 444,--

Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě daňového dokladu
vystaveného prodávajícím v souladu se všemi platnými a účinnými obecně závaznými právními
předpisy nejdříve ke dni předání Předmětu koupě bez vad a nedodělků, splatného do 30
(třiceti) kalendářních dnů od jeho doručení kupujícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.

Nebude-li mít kterýkoliv daňový doklad dle této Smlouvy náležitosti stanovené touto
Smlouvou nebo kterýmkoliv platným a účinným obecně závazným právním předpisem, je
kupující oprávněn takový daňový doklad prodávajícímu vrátit k opravě, aniž se tak sám dostane
do prodlení s úhradou takového daňového dokladu, s tím, že lhůta splatnosti počíná v celé
délce běžet po opětovném doručení bezvadného daňového dokladu.

Článek 3
Doba plnění, předání a převzetí

1.

Prodávající dodá Předmět koupě nejpozději do 19. 12. 2018. Místem plnění Předmětu koupě

2.

je Město Jiříkov.
Prodávající vyzve kupujícího k předání Předmětu koupě minimálně 3 (tři) pracovní dny předem,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak . O předání a převzetí bezvadného Předmětu koupě se
zavazují smluvní strany sepsat předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, a to minimálně ve (2) dvou vyhotoveních.

Článek 4
Záruka za jakost

1.

Prodávající poskytuje kupujícímu na Předmět koupě záruku za jakost ve smyslu ustanovení
§ 2113 občanského zákoníku v délce minimálně 60 měsíců na kompostéry od předání
Předmětu koupě, tedy ode dne sepsání předávacího protokolu dle článku 3 odst. 2.

2.

Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotře bení, na údržbu Předmětu koupě, na vady
vzniklé užíváním Předmětu koupě v rozporu s pokyny obsaženými v návodu k použití
Předmětu koupě a na vady vzniklé v důsledku poškození předmětu zakázky třetími osobami

nebo poškozením v důsledku havárie či nahodilé události.

3.

Kupující se zavazuje písemně sdělit prodávajícímu každou záruční vadu Předmětu koupě,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Podmínkou pro
Předmětu koupě

odstranění záruční

vady je

přistavení

v čistém stavu bez nákladu (bez nákladu výhradně v případě, umožňuje-li to

charakter záruční vady) v termínu dohodnutém smluvními stranami a na místo urče né
prodávajícím.
Článek S

Sankce
1.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání Předmětu koupě dle článku 3 odst. 1, zavazuje se
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % (jednu desetinu procenta) z kupní ceny bez
DPH za každý i započatý den prodlení. Kupující je oprávněn započíst smluvní pokutu vůči
jakékoliv pohledávce prodávajícího dle této Smlouvy.

2.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,1 % (jednu desetinu procenta) z neuhrazené částky za každý i
započatý

den prodlení.
Článek 6
Ostatní a závěrečná ustanovení

1.

Tato Smlouva nabývá platnosti a

účinnosti

dnem podpisu

oprávněnými

zástupci obou

smluvních stran.
2.

Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto Smlouvou, se

doručují

do vlastních rukou na adresu uvedenou

v záhlaví této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany nebo nestanoví-li tato Smlouva jinak.
Povinnost smluvní strany
splněna,

doručit

písemnost do vlastních rukou druhé smluvní

straně

je

jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost

adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí
adresátem nastávají

rovněž

po uplynutí 10 (deseti)

dnů

od uložení písemnosti držitelem

poštovní licence, nestanoví-li tato Smlouva jinak.
3. Tuto Smlouvu lze

měnit

nebo

doplňovat

pouze

vzestupně číslovanými

písemnými na sebe

navazujícími dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškerá
případná

ústní ujednání nebo písemná ujednání provedená v rozporu s větou první budou

považována za nicotné právní jednání. Smluvní strany se v souladu s ustanovením
§ 564 občanského zákoníku dohodly, že změny obsahu této Smlouvy ústní formou se
nepřipouští.

4.

V

případě,

že se

některé

ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo bude za neplatné

prohlášeno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného obdobného orgánu, zůstávají
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti. Smluvní strany se zavazují všechna
neplatná ustanovení dle věty první nahradit ustanoveními jinými, která nejlépe svým obsahem
a smyslem budou odpovídat obsahu a smyslu ustanovení neplatného.
S.

Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména
ustanoveními občanského zákoníku . Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy
· nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány věcně a funkčně příslušným
so udem české republiky, místně příslušným podle sídla kupujícího.

..
I'

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu. Kupující obdrží po

..

2 (dvou) a prodávající po 1 (jednom) z nich .
7.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
I

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
8.

Projekt bude spolufinancován pomocí finančních prostředků Ústeckého kraje.

9.

l;Jedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
•

V Jiříkově dne

Za obj~dnatele:

p

,

..

nabídka s technickou specifikací.

29 /I

2018

V Ostravě dne 22. 11. 2018

Za zhotovitele:

JRK česká republika s.r.o.

www.meneodpadu.cz

Bolzanova 1 I 11 O 00 Praha 1

www.chytreodpady.cz

česká republika

www.meneoclpadu.shop

,

o

SPECIFIKACE TECHNICKYCH PARAMETRU
Název: PREMIUMQ 1100 L (H3)

Objem:

1100 litrů

Tloušťka stěny:

6mm

Hmotnost:

32 kg

Výška

1030 mm

Průměr

základny:

Barva:
Materiál:

1290 mm
zelená

vyrobeno z vysokohustotního
polyetylénu (H DPE)

Certifikát

AFNOR Certification NF
Environment 094 potvrzující
kvalitu, životnost,

užitečné

vlastnosti a ekologičnost
Další vlastnosti: Kompost je možné vybírat z
každé strany. Pojistka proti otevření větrem a zvířatům.
UV stabilní materiál, odolný vůč i teplotám od -40 do +40 stupňů.
Vnitřní

otvorů.

žebrování na min 80 % plochy stěn

zabraňuje

ucpávání větracích

Kónický tvar.

Kompostér je bez dna kvůli styku s půdou.
Záruka:

5 let, životnost min. 15 let.

..,......

fRo MÉNE ODPADU .

JRK česká republika s.r.o.

www.meneodpadu.cz

Bolzanova 1 I 11 O 00 Praha 1

www.chytreodpady.cz

česká republika

www.meneodpadu.sl7op

®

VINTAGE NÁDOBA NA KOMPOST - 3L

Ve víku je zabudovaný uhlíkový filtr, který zachycuje veškerý zápach z bioodpadu.
Bionádoba má dokonalé těsnění, aby se v nádobě netvořily mušky. Na víku jsou funkční
otvory, díky kterým se odvětrává nadbytečná vlhkost. Filtr navíc zajistí, aby se žádný
nežádoucí hmyz nedostal k obsahu v koši.

COMPOST

KOMPOSTOVATELNÉ SÁČKY - 7 LITRŮ, 25 KS v balení

Neoddělitelnou součástí koše na bioodpad jsou kompostovatelné sáčky na bioodpad.

Jsou biologicky rozložitelné, takže po naplnění bioodpadem je můžete vyjmout z koše a
vložit přímo do kompostu. (Případně do nádoby určené na bioodpad.) Sáčky se rozloží v
kompostu.
Sáčky na bioodpad jsou prodyšné, takže biologický materiál uvnitř nezahnívá. Je proto

vhodný k pozdějšímu kompostování.
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