•viesrsKy uraa cesKa ^ a m e ^ l c e
Doručeno: 14,06.2019 09:35:53
Č.j.:VM-6247/19-

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životni prostředí

•isty

I piílohy: O

II
muckvp19j002u2

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2079 a nás/, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
I.
Smluvní strany
Kupující:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ
bankovní spojení:

Město Česká Kamenice
náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
Jan Papajanovský, starosta města Česká Kamenice
002 61 220
CZ00261220
27-0921392379/0800

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvnícli: Jan Papajanovský, starosta města Česká Kamenice
(dále jen „Kupující")

Prodávající:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Meva-trade s.r.o.
Na Urbance 632, 413 01 Roudnice nad Labem
Ing. Michal Lapihuska
25421492
CZ25421492
94-3411680227/0100, vedený u Komerční banky

Osoby oprávněně k jednání:
ve věcech smluvních:
Ing. Michal Lapihuska
ve věcech technických:
Ing. Michal Lapihuska
(dále jen „Prodávajícf)
Uzavřeli tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva")
ii.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je prodej movité věci za podmínek specifikovaných touto smlouvou.
Předmětem prodeje je níže uvedené nové, plně funkční a kompletní zařízení:

•
.

91 kusů zahradních kompostérú o objemu 2 0001
69 kusů zahradních kompostérú o objemu 1 4001
31 kusů zahradních kompostérú o objemu 1 0501

sloužící k předcházení vzniku biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného
charakteru vznikajícího v jednotlivých domácnostech (dále jen „předmět prodeje'^ v katastrálním
ijzemí města Česká kKamenice. Požadavky na uvedená zařízení jsou specifikována v rozsahu dle
technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace, na základě které je uzavřena
tato smlouva.
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Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět prodeje bez vad a převést na něho vlastnické
právo k této věci a Kupující se zavazuje výše uvedený předmět prodeje převzít a zaplatit
dohodnutou kupní cenu dle čl. IV., této smlouvy.
III.
Převzetí předmětu prodeje
Dle dohody smluvních stran předá Prodávající předmět prodeje Kupujícímu na
předávacího protokolu. Předmět prodeje je považován za předaný okamžikem
předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

základě
podpisu

Místem plnění je město Česká Kamenice.
Prodávající se zavazuje dodat a vyložit předmět prodeje do místa plnění dle této smlouvy.
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět prodeje v jakosti a provedení dle této smlouvy
a technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a to tak, aby předmět prodeje mohl
bez potřeby dalších úprav, oprav, doplnění či jiných zásahů sloužit svému účelu.
O připravenosti k dodání předmětu prodeje se zavazuje prodávající informovat kupujícího emailem nejpozději 3 dny před termínem plnění.
Kupující je povinen zajistit vstup a příjezd na místo určení, jakož i vymezit místo, na němž
je možné zboží složit, přičemž se musí jednat o místo, kde je vyložení zásilky možné a reálné
a kde zdraví a bezpečnost zaměstnanců prodávajícího a příjemce zboží nebude ohrožena.
Termín dodání předmětu prodeje Kupujícímu je do 90 dnů od nabytí účinností této Kupní
smlouvy.
IV.
Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena předmětu prodeje je stanovena dohodou ve výši:
Cena celkem bez DPH

1 057 786,00 Kč

(slovy: jeden milion padesát sedm tisíc sedm set osmdesát šest korun českých)
DPH 2 1 %
222 135,06 Kč
Cena celkem s DPH
1 279 921,06 Kč
DPH bude vyúčtována ve výši platné dle obecně závazných právních předpisů platných v době
vystavení faktury.
Kupní cena je splatná na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím nejdříve
po podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Prodávající vystaví daňový
doklad do 15 dnů po podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Splatnost
faktury je 21 dnů.
Kupní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného
předmětu této smlouvy (doprava do místa plnění, balné, složení zboží, apod.).

Kupující nebude poskytovat zálohy.

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operačni program Životni prostředí

Kupní cena bude Prodávajícímu zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní
účet. Kupní cena je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu
Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.
Ke změně kupní ceny dle čl. IV., míjže dojít pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů,
týkajících se DPH.
V.
Práva a povinnosti smluvních stran
Prodávající odpovídá Kupujícímu dále za to, že dodaný předmět smlouvy bude mít vlastnosti
zabezpečující jeho řádné užívání a že je bez právních a faktických vad. Dále Prodávající zaručuje,
že na dodaném předmětu prodeje nevážnou práva třetích osob. Prodávající dále prohlašuje, že je
oprávněn předmět prodeje na Kupujícího převést, že nesplňuje podmínky pro prohlášení úpadku
na svůj majetek či pro zahájení obdobného řízení podle cizího práva, že na jeho majetek nebyl
podán insolvenční návrh či návrh na zahájení ot)dobného řízení podle cizího práva, ani na něj
nebyl podán návrh na nařízení exekuce či soudního výkonu rozhodnutí, a že uzavřením a plněním
této smlouvy neporuší žádnou svou zákonnou nebo smluvně převzatou povinnost. Prodávající dále
prohlašuje a garantuje, že žádná z okolností uvedená výše ani nehrozí.
Prodávající předá Kupujícímu veškeré potřebné doklady vztahující se k předmětu prodeje
současně s předáním předmětu prodeje, specifikace bude uvedena v předávacím protokolu
podepsaném oběma smluvními stranami při předání předmětu prodeje. Zároveň bude dodán
v českém jazyce návod na montáž, obsluhu, údržbu a další podklady související s provozem
veškerých zařízení představující předmět prodeje. Prodávající dále bez nároku na dodatečnou
odměnu zajisti proškolení osoby pověřené Kupujícím k obsluze předmětu prodeje, vyžaduje - li to
dle názoru Kupujícího povaha předmětu prodeje.
Kupující uhradí Prodávajícímu řádné a včas celou smluvenou kupní cenu podle této smlouvy.
Prodávající bude uchovávat vyúčtování včetně všech písemných dokladů po dobu deseti let od
předání předmětu prodeje a po tuto dobu vyúčtování včetně všech písemných dokladů na písemné
požádání předloží příslušným kontrolním orgánům k nahlédnutí z důvodu, že akce je
spolufinancována z rozpočtu Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu
Životní prostředí, výzva č. 103.
Prodávající je povinen na všech účetních dokladech vztahujících se k předmětu prodeje uvádět
název a číslo dotačního projektu, ze kterého je předmět prodeje spolufinancován a to „Název
projektu
Kompostéry
pro
Českou
Kamenici,
registrační
číslo
projektu
je
CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_130/0008498"
VI.
Záruky
Záruční doba na předmět prodeje činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu předávacího
protokolu oběma smluvními stranami.
Kupující je povinen vady předmětu prodeje Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění a to písemnou formou, tj. dopisem, faxem, e-mailem. V oznámení musí Kupující
zjištěné vady popsat
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Prodávající se zavazuje započnout řešení těchto vad předmětu prodeje v záruční době
bezodkladně. Pokud nebudou vady odstraněny do 3 pracovních dnů od jejich oznámení Kupujícím,
dohodly se smluvní strany tak, že tyto vady budou považovány za neodstranitelné a Kupující bude
mít právo odstoupit od této smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu prodeje
v rozporu s účelem, který je uveden v čl. II této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vady v předmětu prodeje v záruční době má Kupující
právo požadovat a Prodávající povinnost odstranit vady zdarma, nebo výrobek vyměnit.
Místem uplatnění závad, šetření a doručení opraveného předmětu či předmětu vyměněného je
Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice.

VII.
Sankce
Při prodlení s termínem dodávky ze strany Prodávajícího, je Prodávající povinen za každý
započatý den prodlení s dodáním předmětu převodu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové ceny bez DPH.

Smluvní sankce nebudou vymáhány v případech, kdy prodleni na straně Prodávajícího bylo
prokazatelně způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc lze považovat např. požár nebo živelnou
pohromou.

VIII.
Účinnost smlouvy
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Účinnost
smlouva nabývá dnem, kdy ji Kupující zveřejnění v Registru smluv. O tomto zveřejnění Kupující
neprodleně Prodávajícího písemně vyrozumí.
XIIL
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž 1 obdrží
Prodávající a 1 Kupující. Obsah smlouvy byl schválen Radou města Česká Kamenice dne 13. 5.
2019, číslo usnesení 340/11/RM/2019.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných smluvních
dodatků, očíslovaných vzestupnou číselnou řadou a podepsaných stejnými oprávněnými zástupci
jako v této smlouvě, popř. jejich zástupci.
Kupující si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že mu na
předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z OPŽP, nebo mu bude řídícím orgánem
OPŽP doporučeno, případně nařízeno provést nové zadávací řízení. Prodávající nebude
uplatňovat případnou náhradu škody vzniklou z titulu odstoupení Prodávajícího od smlouvy z výše
4
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uvedeného důvodu. O této skutečnosti a důvodech odstoupení Kupující písemně Prodávajícího
vyrozumí.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, že si ji před
jejím podpisem přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí.

Přílohy:
Technická specifikace předmětu prodeje
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V české Kamenici, dne:
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ČESKÁ
•33Kupující
Jan Papajanovský/
starosta města Česká Kamenice

ici
Lapihuska
Jednatel-společnos tí

„EVA.TRADE,s.r.ariaUrbar«6U^^^^
413 13 Roucnice nad UBi- m,

i
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Příloha Č.1

Technická specifikace
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky

K o m p o s t é r y pro Č e s k o u K a m e n i c i

Zadavatel

Město Česká kamenice
náměstí Míru 2 1 9
4 0 7 21 Česká kamenice
IČ: 002 61 2 2 0
DIČ C Z 0 0 2 6 1 2 2 0

Zahradní kompostéry 2 0001
Objem:
Barva:
Tloušťka stěny:
Materiál:
Další vlastnosti:

min. 2 000 I
zelená
min. 7 mm
vysokohustotní polyetylén
kompost je možné vybírat z každé strany
systém zajištění proti otevření větrem nebo zvířaty
UV stabilní matehál
odolný vůči teplotám od - 40 do + 40°C
větrací otvory po celém svém obvodu
vnitřní systém žebrování (zabraňuje ucpání větracích otvorů)
jednoduchá montáž a demontáž kompostéru
bez dna - přímý styk s půdou

Zahradní kompostéry 1 4001
Objem:
Barva:
Tloušťka stěny:
Materiál:
Další vlastnosti:

min. 1 400 I
zelená
min. 7 mm
vysokohustotní polyetylén
kompost je možné vybírat z každé strany
systém zajištění proti otevření větrem nebo zvířaty
UV stabilní materiál
odolný vůči teplotám od - 40 do + 40°C
větrací otvory po celém svém obvodu
jednoduchá montáž a demontáž kompostéru
bez dna - přímý styk s půdou
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Příloha Č.1

Zahradní kompostéry 1 050 I
Objem:
Barva.
Tloušťka stěny:
Materiál:
Další vlastnosti:

min. 1 050 I
zelená
min. 7 mm, plná stěna
vysokohustotní polyetylén
kompost je možné vybírat z každé strany
systém zajištění proti otevřeni větrem nebo zvířaty
UV stabilní materiál
odolný vůči teplotám od - 40 do + 40°C
větrací otvory po celém svém obvodu
vnitřní systém žebrování (zabraňuje ucpání větracích otvorů)
jednoduchá montáž a demontáž kompostérú
bez dna - přímý styk s půdou

okres Oéčin
-33-

V Č e s k é Kamenici
Dne 7.6. 2 0 1 9

Jan Papajanovský, starosta
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