
Kupní smlouva

na dodávky v rarnci projektu

"Systém separace bioodpadu Dlouhá Loučka"

Kupující:
Sídlo.
C
Dle
Bankovní spojeni.
Ctslo učtu
ZAstoupeny

Obec Dlouhá Loučka
1 máje 116. 78386 Dlouhá Loučka
00298794
CZ00298794
ČS a.s Olomouc
1801711309/0800
Ladislav Koláček. starosta

na straně jedné (dále jen .kupujici")

a

Prodávající:
Sidlo'
lé
Dit
Bankovní spojeni:
číslo uč u
Zapsan u
Zastoupeny.

TREF s.r.o.
Nivrucká 218,68762 Dolní Něméí
02414155
CZ02414155
FIO banka
2600524472/2010
KS Brno. oodl: C, vložka 81196
Josef Trojan

na straně druhé (dále jen. prodávající")

.prodavajici" a .kupujicí dále též jako "smluvní strany" uzavírají tuto smlouvu podle občanského
zákoníku Č 89/2012 v platném znění tuto smlouvu na dodávky

I.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se procávapci zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu předmět
koupě specrřrkovany v či II této smlouvy (dále také "zboží") a převést na něj vlastnícké právo
plsernnýrn protokolárním předáním zboží

2 Kupujici se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupnl cenu způsobem a
v ermínech stanovených touto smlouvou.

3 Podkladem pro uzavřen! smlouvy je nabldka zhotovitele předložená na verejnou zakázku
s názvem "Systém separace bíoodpadu Dlouhá Loučka", výběrového řízení mimo režim
zákona dle pravrdel OPŽP

4 Projekt ..Systém separace bioodpadu Dlouhá Loučka" je spolufinancovaný z Evropské uníe
v ramci OPL:P

II.
Předmět koupě

•



PI'edmětem koupě je 600 ks nádob na b.oodpad uvedený v zadávací dokumentaci k zakázce
speciíikované v či I bod 3 této smlouvy

2 Tecnrucka specift-cace zbozí je uvedena v přroze Č 1. která je nedílnou součásti této smlouvy.

3 Prodávajici prohlašuje že nádoby, které jsou předmětem plněni. jsou nové, nepoužité.
nerepasované. nezastavené, nezapůjčené nezatlžené leasingem ani jinými právními vadami a
neporusuje ž adna práva třetích osob k patentu nebo k Jiné formě duševního vlastnictví

4 Součásti předmětu plněni dle této smlouvy jsou dále:
aj veškeré 'lez bytné komponenty potřebné pro uvedení zboží do provozu
o) zkornpletovaru zboži v rrusté prooavajiciho:
c) doprava do místa dodání,

III.
Kupní cena a platební podmínky

Kupni cena zboží dle či II této smlouvy je
553200 - Kč bez DPH
116172,- 21 % DPH
669372.- Kč včetně DPH

2 Kupní cena Je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přlpustná, která
zanrnu]e veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena
zahrnuje zboží I všechny jeho součásti uvedené v či II. této smlouvy.

3 Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po řádném
docaru zboz: se splatností 30 kalendářních dni. Platba se uskuteční převodním příkazem mezi
bankou kupujíclho a bankou prodávajícího z účtu kupujíclho na účet prodavajlctho, uvedených v
záhlaví smlouvy

Daňový doklad rnust být vystaven v měně CZK a v hodnotě odpovídajicí kupní ceně stanovené
v či III bod 1 teto smlouvy

5 Daňový doklad musí obsahovat mimo náležítostl podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitostr
aj ICO
b) den sp atnosti
c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch k erého má být provedena

platba. konstantní a vanabilní symbol,
d) odvolávka na smlouvu.
e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
f) SOUpiS příloh,
g) údaJ.Flnancováno z prostředků Fondu soudržnosti EU prostřednictvím OPZP"

6. Faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne Splněni dodávky. Nebude-Ii faktura obsahovat
některou povinnou nebo dohodnutou náležitos , je kupujlci oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod
vracení. Prodávapcl provede opravu vystavením nové faktury

IV.
Doba a místo plnění

Prodávauc: se zavazuje zbožt dodat kupujlclmu nejpozději 3 měsíce od nabyti platnosti této
smlouvy Předpoklad je 01-02/2015

2. Prodavajrci je pov nen kupujlctrnu dodat zboži na adresu sídla kupujícího.



V.
Dodací podmínky

Prcdavajici je povinen zboží zkompletovat v mlstě prodávajícího a kupujícímu dodat zboží jako
funkční komplet nepoškozené.

2 Termín a přibližná hodina dodání zboží budou ze strany prodávajícího kupujícímu sdělena
alespoň 7 dnu před plánovaným dnem dodaní zboží.

3 Splnenim dodávky se rozumí předání zboží kupujlclrnu v místě plnění na základě předávacího
protokolu včetně předání veškeré technické dokumentace a zaškolenf.
Ptedavaci protoko bude podepsaný oběma smluvními stranami. Jedno vyhotovení předávacího

protokolu si ponechá prodávajict pro své potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.
Přeoavaclm protokolem se rozumí listina, kterou je potvrzeno, že předmět koupě byl předán,
uveden do provozu a zboží je v době předaní plně funkční a bez zjevných vad a nedodělků a v
souladu s dohodnu ýml technickými podmínkami.

VI.
Povinností prodávajícího a kupujícího

Prodávající bude dle ustanovení § 2 pisrn. e) zék Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
spravé. v platném znění. osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávajlci
se dále zavazuje poskytnout na žádost kupujlciho nebo zástupců Evropské komise veškeré
doklady týkajlcl se této zakázky. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivací veškerých písemných
dokladli týkajících se plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Kupující je dále povinen
poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou
dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na
pozemky k ověřování podminek plněni předmětu koupě dle této smlouvy.

2 Prodávající je po celou dobu trvání smlouvy povinen splňovat všechny kvalifikační předpoklady
bezprostředně související s realizací této smlouvy, které byly prokázány v předchozím zadávacím
řízeni. na základě něhož byla se zhotovrtelern, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná
smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující
splněn! výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 5 kalendářních dnů ode dne doručeni
pisemné výzvy ze strany objednatele.

VII.
Smluvni záruka a záruční podmínky

Prodavajrct poskytuje na zboží smluvní záruku v délce 24 měsíců od předání a převzeti zboží.
Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost zboží.

2. Kupujte! bude vady zboží oznamovat prodávajícímu plsemně. Za písemné oznámení vad
prodávajícímu se považuje i jejich oznámení emailem na e-rnallovou adresu prodávajícího
Info@tref.cz nebo faxovou zprávou na faxové číslo 572648633.

VIII.
Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží po jeho převzetí, tj. po podpisu předávacího
protokolu.

IX.
Přechod nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujiclho po převzetí zboží, tj. po podpísu předávacího
protokolu.



X.
Smluvní pokuty

V případě. že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povínen zaplatit kupujícímu
srnluvni pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny včetně DPH za každý, byť i jen započaty den
orodlení V případě. že prodávající prokáže, že prodlenl vzniklo z víny na straně kupujícího,
zanikne kupujlcimu oravo smluvní pokutu uplatňovat.

2 V případě že bude kupujlci v prodlení s platbou faktury, je povinen zaplatít kupujicímu smluvni
pokutu ve výšI 0.05% z kupní ceny včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení V
onoace že kuoujict prokáže ze prodlení vzniklo z vlny na straně prodávajícího, zaníkne
kupujicirnu právo smluvní pokutu uplatňovat

3 V případě že bude prodávajicl v prodlení s předáním dokladů dle čl. II., bod 4. této smlouvy
kupupcírnu nebo nepředá všechny tyto doklady, Je povmen zaplatit kupujfcímu smluvní pokutu ve
vys: 0,05 % z kupní ceny včetně DPH za každý započaty den prodlení až do splnění této
povinnosti.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně
požadujicl smluvní pokutu v příčínné souvislosti s porušením smlouvy se kterým je splněna
povinnost platí smluvní pokuty Nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou
smluvní strany opravněny vymáhat kdykoli a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze
smluvních stran od smlouvy.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, porušl-li druhá strana podstatným
zpusobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem
.doporučenýrn dopisem) upozorněna

Stanovl-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jej'ho závazku náhradní
(dodatečnou) thut.i, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to
neplatí jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí že svůj závazek nesplnl.
V takovém případě muže dotčená smluvní strana odstoupít od smlouvy i před uplynutím lhůty
dodatečného plnění poté. co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

2 Kupujte! má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit.
a při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího po dobu delšl než 30 dnů: a nebo
b při zjištění, že technické parametry neodpovídají požadavkům kupujiclho stanovených

v zadávací dokumentaci; a nebo
c při ZJištění že zboží, které je předmětem plnění není nové, je použité. zastavené, zapůjčené,

zatížené leasíngem nebo Jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu
nebo k jiné formě duševního vlastnictví; a nebo

d v případě. že prodávající uvedl ve své nabídce podané v zadávaclrn řízení specifikovaném v
ti I bod 3 této smlouvy Informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a

e bude-ti zahájeno insolvenčnl řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešeni. v platném znéru, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího.
orodavajlct je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně kupujícimu.

XII.
Společná a závěrečná ustanovení

Prodávající bere výslovně na vědomí, že předmět této kupní smlouvy bude realizován
pouze v případě. že kupujícímu bude na Projekt poskytnuta dotace z Operačního
programu Životní prostředí

2 Vzájemné vztahy smluvních stran které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí
přtslusnýrru ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými právnirni předpisy.



3. Tato smlouva muže být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních
stran písemnými čislovanými dodatky.

4. Zástupci smluvnich stran pro plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí zboží, jsou:
a) na straně kupujícího:
Ing. Ladislav Koláček, starosta, tel.: +420585037009, e-mail: obec@dlouhaloucka.cz.
b) na straně prodávajícího:
Josef Trojan, jednatel, tel.: 572648633, mobil: 604243139, e-mail: info@tref.cz .
Případné změny v osobách zástupců si smluvni strany oznámí bez zbytečného odkladu.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze
smluvnich stran obdrží 2 paré.

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

7 Prodávajici souhlasí se zveřejněním všech náležitosti smluvního vztahu založeného touto
smlouvou.

8. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodnuti sporů a
jiných právních věcí, vyplývajídch z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze
vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud kupujicího.

9 Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvni
strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jím jasný a srozumitelný
a je projevem jejích svobodné vule.

10. Nedílnou součásti této smlouvy je Přiloha č 1 - Technická specifikace.

V Dlouhé Loučce dne: V Dolním Němči dne:

Za kupujícího: (O, tf O. Z-{) ft, Za prodávajícího:

j.

······J~;~iŤ;~g~··········
~ IČ: 02414155

/rR~F DIČ: CZ02414155"---,,,,"s. r.o. tel.: 572 648 633
Nivnická 218,68762 Dolní Němči

Ladislav Koláček, starosta

12.
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EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regronálnl rozvoj

Pro vodu,

vzduch a přfrodu

PŘílOHA Č. 1
Technická specifikace

a nabízené plnění

_ .•. - ,,~
-~ ~~1;r.'-:f~.

•••.•• ';,1 1:1111.• : •• :lrcl :l, I r.r.r.1n '11" :~.I:'''''

Název Typové označeni nabízeného zboží: Kompostér IKST800C
Využití nádoby urnožňurt vvužitl na kornoostování ano
Objem min. 800 I 800 I
Matenál odolný ornvvatelnv plast ano
Váha I 10 - 14 kg 11,8 kg
Rozměry výška 80 - 140 cm výška 134,5cm

I šířka 80 - 90 cm šířka 90 cm
Barva černá nebo zelená černá
Další ukazatele Horní víko/poklop ano

perforované větrané boční stěny kvůli přístupu
vzduchu a crovětrávánl - systém provzdušňování ano
Spodní dvířka pro snadné vyndávání kompostu ano
Panty na vrchním poklopu pro jednodušší
nasypávání bioodpadu ano
Nemá dno - kvůli snazšímu kornoostovánl ano

K technické specifikací dokládáme i následující fotodokumentaci:

Kompostér po složení

16:02414155
DIČ: CZ02414155

tel.: 572 648 633
Nivnická 218, 68762 Dolní Němčí


