Kupní smlouva
Dodávky uhlí Bystřice – 2014/2015
I.

Smluvní strany

Kupující:
Firma:
Služby Bystřice, s.r.o.
Sídlo:
Dr.E.Beneše 25, Bystřice 25751
IČ:
25777769
DIČ:
CZ25777769
Zápis v obchodním rejstříku:
u MS v Praze, oddíl C, vložka 69351
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Benešov
Číslo účtu:
157717325/0300
Jednající:
Ing. Tomáš Semrád, jednatelem společnosti
Milanem Vosátkou, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Semrád
Telefon/fax:
mobil: 733101051
E-mail:
tomas.semrad@mestobystrice.cz

a

Prodávající:
Firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající:
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon/fax:
E-mail:
uzavírají podle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu.
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II.
1.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího (v souladu s podmínkami zadávací
dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu - Dodávky uhlí Bystřice - 2014/2015)
dodávat kupujícímu:
a) hnědé uhlí, druh uhlí - ořech 2
(dále jen „zboží“) v požadovaném množství, na požadovaná místa a dle specifikace
zboží uvedené v přílohách 1 a 2 této smlouvy po dobu 12-ti měsíců od podpisu této
smlouvy.
Uhlí musí splňovat minimální požadavky na kvalitu danou průměrnou
výhřevností a maximálním obsahem síry dle zadávací dokumentace , jak byla
specifikována v nabídce dle přílohy č. 1.

2.

Dodávané zboží musí splňovat také požadavky platných českých technických norem,
zejména pak:
ČSN 44 1402 Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv,
ČSN 44 1406 Uhlí a koks - Technické požadavky na třídy zrnění vyráběných druhů,
ČSN 44 1340 Hnědá uhlí a lignity – Třídící zkouška proséváním,
ČSN ISO 1213-2 (441319) Tuhá paliva. Terminologie. Část 2: Termíny vztahující se
ke vzorkování, zkoušení a analýze.

3.

Součástí předmětu plnění je též:
a) uskladnění předmětu plnění na vlastní náklady a rizika dodavatele až do okamžiku
realizace dodávky,
b) doprava předmětu plnění na místo plnění,
c) uložení na skládky u kotelen,

4.

Kupující se zavazuje za dodané a převzaté zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu podle
čl. VI. Cena.

5.

Kupující si vyhrazuje právo neodebrat celé předpokládané množství zboží, které je
předmětem této smlouvy (např. z důvodu technické či personální reorganizace podniku
apod.). Z takového rozhodnutí kupujícího nevzniká prodávajícímu za žádných okolností
právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod.

III.
1.
2.

3.

4.

Realizace předmětu smlouvy

Kupující požaduje postupné plnění dle aktuálních požadavků zadavatele.
Prodávající poskytne plnění pouze na základě předem vystavených objednávek
kupujícího. Objednávky mohou vystavit osoby oprávněné jednat za kupujícího. Jejich
seznam a kontaktní údaje jsou uvedeny příloze č. 2 této smlouvy (osoby oprávněné
k jednání ve věcech technických).
Kupující předá objednávku k provedení dodávky prodávajícímu e-mailem nebo faxem.
Součástí objednávky je i jméno osoby oprávněné zboží převzít (konečný příjemce),
fakturační adresa a účet spolu s telefonickým spojením pro případ nepředvídaných
událostí během expedice, která nedovolí dodržet sjednanou dobu předání. Objednávku
a dohodnutý harmonogram plnění dodávky je prodávající povinen potvrdit e-mailem
nebo faxem nejpozději následující pracovní den ode dne doručení objednávky.
O příjezdu vozidla se zbožím bude prodávající kupujícího minimálně den předem
telefonicky nebo e-mailem informovat. O příjezdu bude informovat zejména osobu
oprávněnou zboží převzít na konečných místech plnění.
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IV.
1.

2.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 12 měsíců. Uhlí bude na místa plnění
dodáno v několika dodávkách dle kapacity skladu u kotelen. Předpokládaná doba první
dodávky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Veškeré dodávky budou
realizovány na základě objednávek zadavatele a podle aktuálních potřeb zadavatele.
Závazný termín dodání zboží je smluven na 5 pracovních dnů po doručení objednávky.

V.
1.

Termín dodání zboží

Místo dodání zboží

Místem dodání zboží je kotelna v Bystřici u Benešova 25751 na adrese Dr.E. Beneše 484

VI.
1)

Cena

Celková cena za plnění je sjednaná dohodou smluvních stran dle nabídky prodávajícího
takto:

Dodávky uhlí dle veřejné zakázky Dodávky uhlí Bystřice – 2014/2015
1)

2)

Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) činí
- Výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí
- Celková cena včetně DPH činí

…........

Kč
Kč
Kč

Celková cena je cenou nepřekročitelnou. Zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nutné k
řádnému splnění předmětu plnění veřejné zakázky včetně dodání do místa určení a
nákladů souvisejících, zejména pak:

3)

a) veškeré náklady na dodávku, skladování, přepravu a správu předmětu plnění veřejné
zakázky před jeho dodáním,
b) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
c) veškeré náklady, které jsou spojené s jednáním po úřadech a schvalovacím řízením,
d) veškeré náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených
zkoušek předmětu plnění veřejné zakázky,
e) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
f) veškeré náklady na pojištění odpovědnosti dodavatele a pojištění předmětu plnění
veřejné zakázky před jeho dodáním,
g) veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním veřejné zakázky,
h) veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení veřejné
zakázky.
Sjednaná celková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud
po podpisu této smlouvy a po dobu její platnosti dojde ke změně sazby DPH.

VII.
1.

Platební podmínky

Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem převzetí zboží a podepsáním dodacího listu
osobou oprávněnou jednat za kupujícího (osoby oprávněné k jednání ve věcech
technických, případně osobou oprávněnou k převzetí zboží a uvedenou v objednávce,
je-li odlišná).
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2.

Daňový doklad (faktura) je prodávajícím vystavována ve dvojím vyhotovení a nejpozději
do 15 dnů od vzniku práva fakturovat zasílána k úhradě na fakturační adresy kupujícího
(bude uvedeno v objednávce):

3.

Faktura musí obsahovat identifikaci této smlouvy a veškeré údaje, uvedené v
ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

4.

Nedílnou součástí faktury bude dle odst. 3 tohoto článku dodací list. Prodávající zajistí,
aby dodací list byl konečným příjemcem řádně potvrzen a z důvodu průkaznosti předání
obsahoval minimálně podpis zaměstnance kupujícího, jeho jméno hůlkovým písmem,
razítko a datum převzetí.

5.

Kupující nebude poskytovat jakékoliv zálohy.

6.

Doba splatnosti faktury je dohodnuta na …..kalendářních dnů ode dne doručení. V
pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání
prodávajícím. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka
nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
Fakturovaná platba bude uhrazena v české měně na účet prodávajícího uvedený v této
smlouvě, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

7.

Pokud faktura obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti, uvedené v odst.
3 tohoto článku, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k opravě nebo doplnění. V
případě oprávněného vrácení faktury kupujícím běží lhůta splatnosti opravené nebo
doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.

VIII. Záruční doba a reklamační podmínky
1.

Prodávající poskytne kupujícímu na dodané zboží záruku v délce 12 měsíců. Záruka se
nevztahuje na vady prokazatelně vzniklé nevhodným skladováním a manipulací u
kupujícího.

2.

Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu o řádně poskytnutém
plnění oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.

Vady, na něž se vztahuje záruka dle odstavce 1 tohoto článku, je kupující povinen
uplatnit nejpozději do konce záruční doby. Veškeré vady, které budou nárokovány na
záruku, bude odstraňovat prodávající, nebo osoba prodávajícím pověřená.

4.

Záruka nemůže být uplatněna, pokud byla závada způsobena nedbalostí, chybou, nebo
nesprávným použitím zboží.

5.

Prodávající garantuje, že v záruční době budou odstraněny veškeré záruční vady do 14ti kalendářních dnů od data jejich prokazatelného nahlášení kupujícím, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

6.

Lhůta uvedená pro odstranění vady se počítá poté, kdy prodávající obdrží písemné
nahlášení vady. Za písemné nahlášení se považuje faxová nebo e-mailová zpráva.

7.

Pokud má zboží vadu, jejíž odstranění by bylo vzhledem k povaze vady neúměrné, bude
provedena výměna zboží ve lhůtě dle čl. VIII odst. 5. Týká-li se vada jen součásti zboží,
bude provedena výměna součásti zboží. Výměna zboží bude provedena v přiměřené
lhůtě, kterou dohodne prodávající s kupujícím, nejpozději však do 14-ti kalendářních
dnů.

8.

Výměnou vadného zboží není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené
vadným zbožím včetně nákladů kupujícího spojených s výměnou vadného zboží.
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IX.
1.

2.

Závazky a smluvní pokuty

Pro případ prodlení prodávajícího s dodávkou zboží vzniká prodávajícímu povinnost
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý i
započatý den prodlení.
V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného
zaplacení.

3.

V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění záruční vady nebo výměnu
vadného zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý
i započatý den, kdy byla závazná lhůta pro odstranění vady překročena, maximálně
však do výše ceny reklamovaného zboží.

4.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5.

Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu
škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

6.

Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den
prodlení.

7.

Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení článku VII této smlouvy.
Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty
jednou smluvní stranou vůči druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní
pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto
smlouvou zakládá právo smluvní straně účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále
obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

8.

Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady jím uložené smluvní pokuty, a to
včetně formy zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu.

9.

Všechny zprávy zaslané jednou smluvní stranou faxem nebo e-mailem musí být druhou
smluvní stranou do 24 hodin od přijetí potvrzeny faxem nebo e-mailem.

10. V případě, že prodávající zadá část plnění veřejné zakázky jiným osobám
(subdodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění smlouvy je
prodávající a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

X.

Pojištění poskytovatele

1.

Prodávající je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ
vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této
smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion
korun českých).

2.

Prodávající se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou
dobu účinnosti této smlouvy a na výzvu kupujícího předloží do 5 pracovních dnů doklad
o platném pojištění.

XI.
1.

Ukončení platnosti smlouvy

Platnost, účinnost a trvání této smlouvy jako celku končí:
a) uplynutím doby platnosti,
b) písemnou dohodou smluvních stran,
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c) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,
d) písemným odstoupením od smlouvy, vznikne-li některý ze zákonných důvodů pro
odstoupení od smlouvy,
e) písemným odstoupením od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy.
2.

Podstatným porušením této smlouvy je:
a) uplatnění smluvních pokut ve výši přesahující 10 % z ceny dané části veřejné
zakázky,
b) prodlení s realizací dodávky delší než 14 kalendářních dnů,
c) nedodržení lhůty pro odstranění záruční vady nebo výměnu vadného zboží o více než
14 kalendářních dnů,
d) nezajištění pojištění podle čl. X.,
e) další důvody ve smyslu ustanovení § 345 Obchodního zákoníku.

3.

Odstoupení od smlouvy přitom nezbavuje prodávajícího povinnosti uhradit kupujícímu
veškeré doposud kupujícím uplatněné smluvní pokuty.

4.

V případě ukončení platnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30 dnů
od ukončení platnosti smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky
vyplývající z této smlouvy.

XII.

Ostatní ujednání

1.

Kupující může zboží užívat dnem jeho převzetí a podepsáním dodacího listu.

2.

Kupující je oprávněn kontrolovat, zda prodávající při plnění smlouvy dodržuje příslušná
ustanovení této smlouvy.

3.

Prodávající bere na vědomí, že kupující udržuje systémy navazující na obecně závazné
právní předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí
(EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových
norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Prodávající prohlašuje, že byl se
stanovenými zásadami a standardy kupujícího v oblasti QMS, EMS a SMS seznámen, což
podpisem této smlouvy stvrzuje.

4.

Prodávající a další osoby pracující ve prospěch prodávajícího jsou na pracovištích
kupujícího povinni řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců kupujícího.

5.

Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a
povinnost takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány
státní správy, pokud uložení takové pokuty nebylo způsobeno výhradně konáním či
opomenutím první smluvní strany bez přičinění druhé smluvní strany.

6.

Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je prodávající
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající. Kupující neodpovídá za škody,
které prodávající způsobí při plnění podle této smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní.

7.

Kupující má právo provádět kontrolu dodávaného množství uhlí a to zejména tím, že
provede převážení na jím určené váze. Dodavatel má povinnost se takové kontrole
podrobit.
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XIII. Ustanovení společná a závěrečná
1.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě jsou platné pouze v případě, že jsou
učiněny formou písemných číselně označených dodatků podepsaných zástupci
smluvních stran.

3.

Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se
řídí právním řádem ČR, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.

4.

Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost
ostatních ustanovení této smlouvy.

5.

Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní
straně všechny změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, k nimž dojde za trvání
smlouvy. V případě porušení této povinnosti se postup smluvní strany, jíž změna nebyla
oznámena, považuje za postup v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany jsou rovněž
povinny oznámit neprodleně písemně druhé smluvní straně všechny překážky, které by
jim bránily v naplnění účelu této smlouvy.

6.

Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky
malého rozsahu Dodávky uhlí Bystřice – 2014/2015, na jejímž základě se tato smlouva
uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, že
v případě konfliktu mezi zadávací dokumentací a touto smlouvou má přednost
ustanovení zadávací dokumentace.

7.

Prodávající dále prohlašuje, že je s rozsahem dodávek požadovaných kupujícím detailně
obeznámen, že s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí a veškeré takto stanovené
podmínky považuje z pohledu plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávky uhlí
Bystřice - 2014/2015“ kupujícímu za bezvýhradně závazné.

8.

Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších
dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.

9.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídkový list.
Příloha č. 2 - Místo dodání a seznam kontaktních osob.
Příloha č. 3 - Aktuální výpis strany prodávající z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců
který
bude doložen při podpisu smlouvy
11. Na důkaz toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou
smluvních stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy.

V Bystřici dne ............

V Bystřici dne ....................

Za prodávajícího:

Za kupujícího
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