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Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 
 
 
  

Kupní smlouva 
 

uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění. 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Kupující:     Obec Tršice 
sídlo:     Obecní úřad Tršice, Tršice š. 50, 783 57 Tršice  
IČ:     00299588 
zastoupený:   Leonou Stejskalovou, starostkou obce 
bankovní spojení: 
 
(dále jen „kupující“) 
  
a 
 
2. Prodávající:     
 
sídlo: 
zápis v OR:       
IČ:          
DIČ:          
zastoupený:  
bankovní spojení:      
  
(dále jen „prodávající“) 
        
 
Dále jen„smluvní strany“ 
 

II.  Preambule 
1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) i oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni 
podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany prodávajícího není potřeba podpisu jiné 
osoby či dalšího právního úkonu. 

c) že prodávající byl vybrán na základě zadávacího řízení kupujícího „Nádoby na bioodpad v obci 
Tršice“. 

2. Smluvní strany se zavazují, že změny svých identifikačních údajů (včetně bankovního spojení) 
neprodleně písemně (doporučenou poštou apod.) oznámí druhé smluvní straně. V písemném oznámení 
uvede datum účinnosti změny a odkaz na číslo smlouvy kupujícího. 

3. Prodávající výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy a že splnění předmětu není plněním nemožným.  
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4. Kupující prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je spolufinancován z prostředků Operačního 

programu Životní prostředí, oblast podpory – Zkvalitnění nakládání s odpady, projektu č. 
CZ.1.02/4.1.00/11.10818. 

5. Prodávající se zavazuje: 
a) umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je předmět 

plnění hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci, 

b) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole, 
c) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání (od 

prvního dne roku následujícího po dni podpisu protokolu o předání a převzetí), popř. po dobu delší, 
pokud takto stanoví právní předpisy ČR.  

 
III.  Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je „Dodávka 550 ks plastových komponovacích kontejnerů o objemu min. 600 litrů“ 

(dále též „zboží“):  
 Dodávka 550 ks kontejnerů 
 Doprava zboží do místa určení obce Tršice a jejích místních částí - Hostkovice, Lipňany, 

Přestavlky, Vacanovice a Zákřov, všechny v okrese Olomouc. 
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží splňující kvalitativní podmínky stanovené platnými 

právními předpisy a v souladu s požadavky kupujícího. 
3. Součástí dodávky musí být technická dokumentace, záruční listy a ke každému kusu zboží návod na 

použití v českém jazyce. Součástí dodávky musí být rovněž doklady, prokazující shodu dodávaného 
zařízení s platnými právními normami ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

IV.  Kupní cena 
1. Cena za předmět plnění je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí: 

Cena bez DPH celkem     Kč 
DPH .... % celkem      Kč 
Cena vč. DPH celkem     Kč 
slovy:        korun českých,  

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním 
předmětu plnění do místa plnění dle této smlouvy. 

3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

4. V případě, že dojde k prodlení v předání předmětu plnění z důvodů ležících prokazatelně na straně 
prodávajícího, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání 

V. Platební podmínky 
1. Kupující nebude poskytovat zálohy. 
2. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu, který vystaví prodávající. Přílohou 

faktury bude kopie Protokolu o předání a převzetí. 
3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a další náležitosti požadované zadavatelem. 
Dodavatel musí mít veden účet u peněžního ústavu v České republice. Číslo účtu musí být uvedeno též 
na faktuře – daňovém dokladu vystaveném dodavatelem. 

4. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje či bude jinak vadná. Doručením 
opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů ode 
dne doručení. 

5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
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VI.  Doba, místo a podmínky plnění  
1. Prodávající se zavazuje ukončit dodávku plnění jako celku nejpozději 31. 3. 2012. 
2. Za den ukončení dodávky se považuje datum podpisu Protokolu o předání a převzetí. Prodávající 

garantuje, že dodané zboží není zatíženo právy třetích osob. 
3. Místem plnění dle této smlouvy je sídlo kupujícího obec Tršice a obce ve správním obvodu - 

Hostkovice, Lipňany, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov. 
4. Kupující je povinen prověřit při převzetí zboží množství a jakost dodaného zboží. V Protokolu o předání 

a převzetí je kupující povinen uplatnit zjevné vady s tím, že v protokolu uvede požadovaný termín pro 
jejich odstranění. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro vady, které samy o sobě 
nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání 

5. Prodávající je povinen současně s dodáním zboží předat kupujícímu doklady související s dodaným 
zbožím. 

6. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 455 obchodního zákoníku nebezpečí škody na 
zboží přechází na kupujícího předáním a převzetím zboží v souladu s touto smlouvou.   

 
VII. Přechod vlastnického práva 

Vlastnické právo k předmětu plnění přechází z prodávajícího na kupujícího dnem podpisu Protokolu o 
předání a převzetí. 

 
VIII. Vady a záruka na zboží 

1. Vadu je kupující povinen bez zbytečného odkladu řádně nahlásit prodávajícímu na jeho adresu. 
2. Za řádně nahlášenou vadu je považována e-mailová (nebo písemná) zpráva, která obsahuje identifikační 

údaje kupujícího, identifikační údaje zařízení, na němž se vada vyskytla a stručný popis vady. 
Prodávající takové nahlášení vady bez zbytečného odkladu potvrdí. 

3. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců od data předání a převzetí zboží. 
4. Záruční doba počíná plynout dnem převzetí předmětu plnění dle této smlouvy kupujícím. 
5. Odstranění vady je prodávající povinen zajistit v termínu do 30 kalendářních dnů od nahlášení vady. 

Pokud odstranění v uvedeném termínu není ze strany prodávajícího možné dodržet, zajistí prodávající 
kupujícímu výměnu zboží za nové.  

6. O odstranění vady musí být sepsán protokol s tím, že se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu na 
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na dodané zařízení s tím, že záruční doba běží od 
podepsání protokolu o odstranění vady. 

 
 

 IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vady dle článku VIII. ust. 5 je kupující 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných číslovaných 

dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
2. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě. 
3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran 

vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
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4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinným nebo neplatným, zavazují se smluvní strany bez 
zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této 
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její 
autentičnost stvrzují svými podpisy. 

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
7. Prodávající se zavazuje uchovávat veškeré doklady a dokumentaci k této veřejné zakázce po dobu 10 let 

od finančního ukončení projektu, nejméně však do roku 2022. Po tuto dobu je prodávající povinen 
umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí 
ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s 
projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené 
projektem a jeho realizací. 

8. Prodávající (dodavatel) je povinen na žádost kupujícího (zadavatele) či příslušného kontrolního orgánu 
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly zákona č. 320/2001 Sb.  

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
11. Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a 

za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

12. Obě strany souhlasí s případným zveřejněním obsahu smlouvy. 
13. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Tršice dne …… usnesením č. …………… 

 
 

V Tršicích dne      V                        dne 

 
Za kupujícího:      Za prodávajícího:    
          
 
......................................................   ...................................................... 
        
Leona Stejskalová          
starostka obce 
 
 


