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Kupní smlouva č.......

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 8gt2)12 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany
Prodávající:

sídlo:

zapsaný

V

obchodním rejstříku

zastoupený:
telefon:
lČ:
DIČ:

daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Jméno, příjmení, titul:
Tel:

e-mail:
(dále jen,, Prodávaj ící")

Kupující:
sídlo:
zastoupený:
lČ:

Svazek obcí Prostějov , venkov
Prostějovská 13, Bedihošť
Pavlem Kolářem

bankovníspojení:
č. účtu:

Komerčníbanka a,s,

DlČ:

696514,18

19-214121029710100

Osoba oprávněná jednat za kupujícího:
Jméno, příjmení, titul:

Tel:
e-mail.

Pavel Kolář
724 861 086
starosta@kralicenahane,cz

(dále jen ,,Kupující")

2.

Předmět smIouvy

2,1.

předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět kouPě a Převést
kuPujícíse
na něho vlastnické pravó t< těmto věcem ve lhůtách stanovených touto sm|_ouvou a
smlouvY.
3
této
v
Čl.
uvedenou
cenu
ně
kupní
za
zavazujetyto movité věci převzít a zaplatit

2.2.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu celkem

225

ks kompostérů a 20 ks kompostovacích sit

požadovaných technických parametrů:
a)...
b)...

v nížeuvedeném ělenění a těchto
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c)....
d)...

2.3.

(dále jen ,,předmět koupě" nebo ,,zboží")

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zbožípodle této smlouvy ve smluvených termínech,
ve smluveném množství,jakosti, provedení a ceně, předat doklady, které se k tomuto zboží
vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.Součástípředmětu smlouvy je
téždoprava předmětu smlouvy na místo plnění smlouvy, kterými jsou jednotlivé obce svazku
obcí, a to: Biskupice, Čehovice, Klopotovice Vrbátky, Kupující se zavazuje předmět plnění
převzít a zaplatit sjednanou kupnícenu podle článku 3 této kupní smlouvy.
2,4, Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět plnění odpovídá výše uvedeným parametrům, a
dále splňuie požadavky vymezené příslušnými technickými normami a právními předpisy
platnýmiv CR a EU.

3.

Kupní cena

3.1.

Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně ve výši
Cena bez DPH

DPH21%

Cena včetně DPH

3.2.

Kupní cena je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena zbožíobsahuje veškeréostatní

nutnó náklady k realizaci předmětu smlouvy.

4. Platební podmínky

4.1.
4.2.
4.3.

5.

Kupujícíneposkytuje prodávajícímu zálohu.
Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí zbožíkupujícím na základě
prodávajícím vystavených daňových dokladů (faktur), a to na bankovní účetprodávajícího
uvedený v záhlaví této smlouvy, Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den
převzetí zbožíkupujícím.
Splatnost faktury činí30 dnů od data doručenífaktury, která musísplňovat náležitosti daňového
dokladu a její správnost se řídípříslušnýmzákonem.

Termíny, místo plnění a dodací podmínky
5.1. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy dodávka (225 ks kompostérů a 20 ks
kompostovacích sil) v termínu

nejpozději do 30.10.2014

5-2. Prodávající se zavazuje

5.3.

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy jeho převzetím a je oprávněn zboží

používat. Tímto okamžikem přechází na kupujícíhonebezpečíškodyna předmětu plnění.

6. Záruka azáruěni
6.1.

předat kupujícímu společně se zbožímvšechny atesty a dokumenty

potřebné pro řádný provoz, vše v českémjazyce.

podmínky

Prodávajícíposkytne kupujícímu záruku za jakost prodaného zbožíspočívající
v lom, že zboží
bude po záruóní dobu způsobilépro použitík jeho obvyklým účelůma zachová si obvyklé

vlastnosti.

6.2, Záručnídoba

zaóíná běžet dnem převzetí plnění kupujícíma trvá 5 let.
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písemně, o
zjištěnév průběhu záručnídoby je povinen kupující u prodávajícího uplatnit
není moŽné
Pokud
doba.
prodlužuje
záruční
dobu čekání na bpravu a o dobu vtasini opravy se
novým,
zbožím
vadné zbožíopravit, prodávající nahradí zboží
při každémuplatnění reklamace zbožíje prodávajicí povinen po provedení opravy vystavit
oPraVY se
reklamačníprotokol a charakterizovat rózsah a způsob opravy. Po dobu záruČní
prodávající
poskytne
prodlužuje ielková záruóní doba o dobu opravy. Na provedenou opravu
smlouvY,
,ar[<,u za jakost ve stejné délce, jak je uvedeno v cdst. 6.2. tohoto Článku

6.3" vady

6,4.

kupujícimu

7.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

7.1.
7.2.

pro případ prodleníse zaplacením kupníceny sjednávají smluvní stranY Úrokz Prodleníve výŠi
stanovené občanskoprávními předpisy,
plnění
Kupujícíjeoprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodrŽení termínu
DPH
bez
zceny
%
0,05
ve
výši
a
to
který je stanoven v čl. 5.i, této smlouvy,

7.g.
7.4.

předmětu smlouvy,

zakaždý i započatý den prodlení.
bYla Povinné
úrok zprodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnŮ od data, kdY
oPrávněné
ÚČet
na
to
straně doručena písemná'výzva Ř 1eli"n zaplacení oprávněnou stranou, a
strany uvedený v písemnévýzvě.
stím, Že
Smluvní strany se dohodly na vyloučeníúčinkůust. § 2050 obČanskéhozákoníku
s
nedodáním
v
souvislosti
vzniklé
škody
náhradu
prodávajícím
kupujícímá právo požadovat na
předmětu plněnívčas.

8.

Odstoupení od smlouvy
PoruŠení
8.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zdŮvodu Podstatného
nezaPlacením
smlouvy, zaxíeráie povazule prodlení sdodáním zbožídelšínež 10 dnŮ nebo
íaktury s prodlením delšímnež 10 dnů,

9. Závéreěnáujednání
9.1.
g.2.

stranami,
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními
dodatkŮ, které
Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou PÍsemných
a PodePsánY
smlouvY
této
za
dodatek
prohlášeny
číslovány,výslovně

budou ur"stupnJ

oprávněnými zástupci smluvních stran,

9.3,

s ní souvisejícíse
Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato kupní smlouva a právní vztahy
vzniklé
řídíprávním ráo".'Óesro republiřy, zejménv občanským zákoníkem. Veškeré sPorY
tento
NePovede-li
cestou.
z této smlouvy budou smluvnimi stianami řešeny především smírčí
soudu
věcně
a
místně
PřísluŠnému
postup k vyřeŠenísporu, bude spor předložen k řozhodnutí

Českérepubliky.

g.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu PodePsaných
prodávající jedno
oprávněnými zástu§ci smluvních stian, přičemžkupující obdržítři a
vyhotovení.

9.5. prodávající nemůžebez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti
9.6.

g.7.

plynoucí

ze smlouvy třetí osobě,
prodávajícíjepovinen umožnit zástupcům fondu, Ministerstva životníhoprostředÍ, Ministerstva
kontrolního Úřadu,
financí, příslušnéhofinančníhoúřadu a finančního ředitelství, NejvyŠŠÍho
zákona o finanČní
dle
Evropské komise, Evropského účetníhodvora, dalšíchkontrolních orgánŮ
kontrole (zákon
předpisů)
zákona__o
a
kontrole (zákon č.32ot2oo1 Sb., ve znění pozdějších
finanČní
věcnou,
provádět
EU,
předpisŮ
ó.255t2012 Sb.) a dalšíchkontrolních orgánů die
povinen
je
rovněž
jejím
K
tomu
po
dokončení.
i
a účetnír.ontiortj v průběhu realizace atcě
poskytnout potřebnou součinnost.
prodávající je povinen archivovat originální vyholovení _smlouvy, její dodatkY, originálY ÚČetních
nejméně po dobu
dokladů a oatsicn dokladů vztahujícňh se k iealizaci předmětu této smlouvy
projektu,
10 let od zániku závazku vyplývajícíhoze smlouvy, resp. od finanČního ukonČení

opIRAC\j,ri:::]j,t,l
žlVoTN! pp.ali::aDi

l..VROír5K-/\ iJNlI

]
í:oiltJ:tltti-it,inrisli i

|'rluo{t.t.
vztilrrlli]iliirtl{1l1

zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončeníprogramu dle článku 90 a násl, Nařízení Rady
(ES) č. 't083/2006, Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Doklady budou
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů.

9.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzujísvými podpisy.

v kralicích na Hané
dne

pavel kolář
předseda Svazku obcí Prostějov - venkov
lng. lvo Zatloukal
místopředseda Svazku obcí Prostějov

- venkov

