Kupní smlouva
Pro Dodávku odpadkových košů do KCP
Smluvní strany:
Kongresové centrum Praha, a. s.
zastoupená:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v OR:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Romanem Ray Straubem, na základě plné moci
Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21
63080249
CZ63080249
Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 3275
Komerční banka, a.s.
6502790257/0100
plátce DPH

(dále jen „kupující“)

a
…………………………………
zastoupená:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v OR:
bankovní spojení:
číslo účtu:

………………………….
…………………………..
………………………….
……………………………
…………………………….
……………………………
…………………………..

(dále jen „prodávající“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto
Kupní smlouvu
(dále jen „Smlouva“)
Čl. I

Úvodní ustanovení
1.1

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věcí, jejichž přesná
specifikace a výčet jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, která je její
nedílnou součástí (dále jen „Předmět koupě“). Prodávající dále prohlašuje, že
není v nakládání s Předmětem koupě nijak omezen a že jej může bez
omezení zcizovat.
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Čl. II

Předmět Smlouvy
2.1

Prodávající se touto Smlouvou zavazuje dodat kupujícímu Předmět koupě a
umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě a kupující se zavazuje
zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2.2

Spolu s Předmětem koupě předá prodávající kupujícímu veškerou
dokumentaci s ním související (Provozní doporučení a podmínky, Prohlášení
o shodě a certifikace – atesty).

2.3

Při předání Předmětu koupě provede prodávající zaškolení zaměstnanců
kupujícího s obsluhou Předmětu koupě v přiměřeném rozsahu.
Čl. III

Kupní cena a platební podmínky
3.1

Celková kupní cena Předmětu koupě činí …………………………….,- Kč bez
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude připočtena v zákonné
výši platné v době vystavení daňového dokladu prodávajícím. Cena za
jednotlivé plnění tvořící Předmět koupě je stanovena v Příloze č. 1 této
Smlouvy.

3.2

Kupní cena včetně DPH bude uhrazena ve dvou platbách:
1) Po podepsání smlouvy uhradí kupující 40% smluvní částky
2) Po převzetí Předmětu koupě kupujícím bude uhrazeno 60% smluvní
částky, a to na základě daňového dokladu (faktury), který prodávající
odešle kupujícímu na adresu jeho sídla do 10 dnů po podpisu předávacího
protokolu oběma stranami.

3.3

Lhůta splatnosti faktur je sjednána na 30 dnů ode dne doručení faktury
kupujícímu.

3.4

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu uvedené v zákoně č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud by faktura neobsahovala
předepsané nebo správné údaje, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k
opravě či doplnění. Do doby obdržení nové faktury lhůta splatnosti kupní ceny
neběží; po obdržení nové faktury počíná běžet lhůta splatnosti dle odstavce 3
tohoto článku znovu.

3.5

Peněžité částky se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany
uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou dnem, kdy
byla připsána na účet příjemce.
Čl. IV

Místo a doba plnění, předání a převzetí Předmětu koupě
4.1

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Předmět koupě 5.11.2017. Místem
dodání je sídlo kupujícího.

4.2

Předmět koupě se považuje za předaný podpisem předávacího protokolu
oběma stranami.
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4.3

Kupující nabude vlastnické právo k Předmětu koupě dnem předání Předmětu
koupě. Stejným dnem přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci..
Čl. V

Záruka za jakost
5.1

Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude po záruční dobu 48 měsíců
způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
Vyskytne-li se v průběhu záruční doby vada, může kupující požadovat dle své
volby dodání nové věci bez vad nebo přiměřenou slevu nebo opravu věci nebo
může odstoupit od Smlouvy, a to ve vztahu k celému Předmětu koupě nebo
částečně ohledně jednotlivé položky tak, jak jsou popsány v Příloze č. 1 této
Smlouvy.

5.2

Záruční doba počíná běžet ode dne předání Předmětu zboží kupujícímu
v souladu s čl. IV Smlouvy.

5.3

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Prodávající vadu odstraní do 10 dnů
od jejího uplatnění.

5.4

Záruční a pozáruční servis Předmětu koupě zajišťuje prodávající.
Čl. VI

Smluvní pokuty
6.1

Nesplní-li prodávající svoji povinnost dodat zboží, je povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši min 0,05 % z kupní ceny za každý i jen
započatý den prodlení s plněním této povinnosti.

6.2

Nesplní-li prodávající povinnost odstranit vadu zboží, je povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den
prodlení s plněním této povinnosti.

6.3

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní
pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující písemně
uplatní právo na smluvní pokutu u prodávajícího.
Čl. VII

Závěrečná ustanovení
7.1

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této
Smlouvy.

7.2

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze pořizovat pouze formou
písemných, vzestupně číslovaných dodatků; jiná forma změny Smlouvy se
výslovně vylučuje. Každá smluvní strana může namítnout neplatnost dodatku
z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

7.3

Odpověď strany této Smlouvy podle ustanovení § 1740 odst. 3 občanského
zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této
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Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na proces
uzavírání dodatků k této Smlouvě.
7.4

Doručováno bude na adresu stran uvedenou shora. V případě doručování
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se písemnost považuje za
doručenou i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy
byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne. Doručující orgán po marném
uplynutí této lhůty vhodí písemnost do schránky. Ustanovení § 570 odst. 1 a §
573 občanského zákoníku se nepoužije.

7.5

Ustanovení § 647 a § 2050 občanského zákoníku se na práva a povinnosti
smluvních stran nepoužijí.

7.6

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v
odvětví týkajícím se Předmětu koupě, ledaže je ve Smlouvě výslovně
sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či
praxe.

7.7

Kupující výslovně požaduje, aby prodávající dodržoval veškeré obecně
závazné předpisy, a to včetně předpisů upravujících trestní odpovědnost
právnických osob. Prodávající je povinen mít zaveden program zaměřený na
zajištění souladu s právními předpisy a zajišťovat účast svých zaměstnanců
na školeních zaměřených na dodržování právních předpisů. Prodávající
podpisem smlouvy prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm.
b) zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, jeho příslušné orgány průběžně provádějí taková dostačující
opatření, která mají provádět podle právních předpisů nebo která po nich lze
spravedlivě požadovat, zejména soustavně provádějí povinnou nebo
potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou
nadřízeny k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu
podle citovaného zákona. Dojde-li ke spáchání trestného činu podle
citovaného zákona, učiní prodávající veškerá nezbytná opatření k odvrácení
následků spáchaného trestného činu. Prodávající je povinen řádně vést
průkazné účetnictví. Prodávající je dále povinen zajistit ve svém závodu
dodržování pravidel

7.8

Smluvní strany po řádném přečtení této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla
uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, vážně míněné a
svobodné vůle, při respektování principů poctivosti, spravedlnosti a rovnosti
stran, a ani jedna ze stran se necítí být slabší stranou.

7.9

Tato Smlouva je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
po jednom vyhotovení.
Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1

Výkaz výměr + technická specifikace

Příloha č. 2:

Plná moc generálního ředitele KCP
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne ………………………….
Prodávající:

Kupující:
Roman Ray Straub
Generální ředitel

……………………………………….
……………………………..……..
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