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Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávka kontejnerů 2019" zadavatele
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace
Kupní smlouva č. 19/2019/Do
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
Smluvní strany:
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace
sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, 702 00
IČO: 00097381
DIČ: CZ00097381
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 71238761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních:
Bc. Petrem Smoleněm, ředitelem
ve věcech technických: Josefem Chytilem, vedoucím provozovny doprava
dále také jako „Kupující"
a
Název:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
zapsán:
zastoupený:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
dále také jako „Prodávající"
Kupující a Prodávající dále v této smlouvě společně též jen jako „Smluvní strany“
Článek I
Úvodní ustanovení
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Dodávka kontejnerů 2019", v němž byla nabídka Prodávajícího vybrána jako
nejvýhodnější. Smluvní strany berou na vědomí, že pro práva a povinnosti stran jsou závazné též
podmínky dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Dodávka kontejnerů 2019", jakož i
podmínky uvedené v nabídce uchazeče podané v tomto zadávacím řízení, a to v rozsahu, v jakém
nejsou v rozporu s touto smlouvou a zadávací dokumentací.

(1)

Článek II
Předmět závazku
Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu zboží specifikované dále v této
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smlouvě a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a Kupující se zavazuje zboží od
Prodávajícího převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.
(2)

Zbožím dle této smlouvy je dodávka 4 ks kontejnerů velkoobjemový se sklopnými
bočnicemi, barva šedá a dodávka 2 ks kontejneru na komunální odpady, barva zelená, 4 víka
kruhová + 2 víka obdélníková se zadními otevíracími dveřmi a dodávka 1 ks nízký valníkový
kontejner velkokapacitní se zadními otevíracími dveřmi, dále jen „Zboží". Zboží musí být
nové a nepoužité a musí splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy
a technickými normami.

(3)

Zboží musí dále splňovat následující podmínky:
a) 4 ks kontejnerů velkoobjemový se sklopnými bočnicemi, barva šedá
Kontejner určen pro ukládání, manipulaci a přepravu objemových hmot, komunálních
odpadů na jednoramenném hákovém automobilovém nosiči s výškou háku 1000 mm.
Spodní část s pevnými boky do výše min. 780 mm (vnitřní výška). V polovině celkové výšky
vybaven sklopnými bočnicemi směrem dolů kolem vodorovných závěsů.
- podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I120",
- kontejner bude vyroben z hraněných, ohýbaných a profilovaných ocelových plechů o min.
tloušťce 2 mm (boky) a min. 3 mm (podlaha),
- kontejner bude vybaven háčky k uchycení sítě,
- lakování kontejneru vyhovuje stupni korozní agresivity atmosféry C3,
- dvoudílná vrata otevíraná kolem svislých závěsů do stran,
- zajištění kontejneru západkami na nástavbě,
- délka max. 3835 mm,
- šířka max. 2076 mm,
- výška max. 1655 mm,
- objem kontejneru min. 10 m3,
- hmotnost kontejneru max. 830 kg,
- hmotnost celková max. 5 000 kg.
b) 2 ks kontejnerů na komunální odpady, barva šedá, 4 víka kruhová + 2 víka obdélníková
Kontejner je určen pro ukládání, manipulaci a přepravu objemových hmot, komunálních
odpadů na jednoramenném hákovém automobilovém nosiči kontejnerů s výškou háku 1000
mm. Celouzavřená skříň z ocelových hraněných plechů, plnění uzavřeného kontejneru ze
dvou stran kruhovými (popelnicovými) a obdélníkovými víky.
- otevíratelná zadní vrata (dvoudílná),
- podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I120",
- kontejner bude vyroben z hraněných, ohýbaných a profilovaných ocelových plechů o min.
tloušťce 2 mm (boky) a min. 3 mm (podlaha),
- lakování kontejneru vyhovuje stupni korozní agresivity atmosféry C3,
- dvoudílná vrata otevíraná kolem svislých závěsů do stran,
- zajištění kontejneru západkami na nástavbě,
- průměr popelnicových vík 450 mm, rozměr obdélníkového víka 580 x 1300 mm,
- délka max. 3835 mm,
- šířka max. 2076 mm,
- výška max. 1543 mm,
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- objem kontejneru min. 8 m3,
- hmotnost kontejneru max. 890 kg,
- hmotnost celková max. 5 000 kg.
c) 1 ks nízkého vanového kontejneru, barva šedá
Kontejner určen pro převoz sypkých materiálů, nízký, zadní otevírací dveře.
- podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I120",
- kontejner bude vyroben z hraněných, ohýbaných a profilovaných ocelových plechů o min.
tloušťce 2 mm (boky) a min. 3 mm (podlaha),
- kontejner bude vybaven háčky k uchycení sítě,
- lakování kontejneru vyhovuje stupni korozní agresivity atmosféry C3,
- zajištění kontejneru západkami na nástavbě,
- délka max. 3835 mm,
- šířka max. 2076 mm,
- výška max. 655 mm,
- objem kontejneru min. 2,80 m3,
- hmotnost kontejneru max. 520 kg,
- hmotnost celková max. 5 000 kg.
(4)

Dodávka zboží zahrnuje dále následující:
- všechny dodávané kontejnery musí mít atest nebo certifikaci pro provoz v České
republice,
- zařízení musí být nové, nepoužité,
- zboží musí splňovat podmínky dle platných obecně závazných právních předpisů a
technických norem.

(5)

Součástí povinnosti Prodávajícího dodat Zboží dle této smlouvy je též jeho doprava do sídla
Kupujícího na náklady Prodávajícího.
Článek III
Termín a způsob dodání
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží v termínu nejpozději do 90 dnů ode dne
nabytí účinnosti této kupní smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat Zboží dle této
smlouvy jeho předáním Kupujícímu v sídle Kupujícího.

(1)

(2)

Zboží dle této smlouvy je Prodávajícím Kupujícímu dodáno okamžikem jeho předání v sídle
Kupujícího a podpisem předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

(3)

Součástí povinnosti Prodávajícího dodat Zboží je též předání následujících dokladů
vztahujících se ke Zboží:
- prohlášení o shodě,
- průvodní a provozní dokumentace v českém jazyce,
- návod na obsluhu v českém jazyce,
- technický průkaz nebo jiný obdobný dokument, kterého je třeba k vlastnictví a užívání
Zboží.

(4)

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání Zboží dle odstavce (2)
tohoto článku této smlouvy. Ve stejném okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody
na Zboží.
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(5)

(1)

V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží v termínu dle odstavce (1) tohoto článku
této smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Kupní
ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčen
nárok na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. V případě prodlení
Prodávajícího s dodáním Zboží o více než čtrnáct (14) dnů je Kupující oprávněn od této
smlouvy odstoupit.
Článek IV
Cena a platební podmínky
Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu uvedenou v příloze č. 1 této
smlouvy. Cena za zboží obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží vč. dopravy a je
stanovena pro jednotlivé druhy zboží v příloze č. 1 této smlouvy.

(2)

Kupní cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s dodávkou Zboží dle této
smlouvy.

(3)

Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání Zboží dle článku III odstavec (2) této
smlouvy.

(2)

Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání Zboží dle článku III odstavec (2) této
smlouvy.

(3)

K dohodnuté ceně účtuje Prodávající, je-li jeho plátcem, DPH ve výši dle platných obecně
závazných právních předpisů. Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována podle platných
ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen „zákon o DPH“. Kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet
příslušného finančního úřadu, jestliže se Prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. V takovém případě pak není Kupující
povinen uhradit částku odpovídající DPH Prodávajícímu.

(4)

Kromě náležitostí stanovených zákonem pro účetní doklad musí faktura obsahovat také:
a)
číslo a datum vystavení faktury
b)
číslo smlouvy
c)
účel plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na
číslo uzavřené smlouvy)
d)
označení banky a čísla účtu, na které musí být zaplaceno
e)
lhůta splatnosti faktury
f)
název, sídlo, IČO, DIČ Kupujícího a Prodávajícího
g)
jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila včetně kontaktního telefonu

(5)

Nebude-li faktura, obsahovat některou povinou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude
chybně vyúčtována cena, je Kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
druhé straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu
vystavením nové faktury, a to nejpozději do pěti (5) dnů od vrácení faktury. Lhůta splatnosti
běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
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(6)

Faktura je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
Kupujícímu. Faktura musí být Kupujícímu doručena doporučeně nebo předána osobně
oproti písemnému potvrzení. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné
částky z účtu Kupujícího.

(7)

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny je Kupující povinen zaplatit
Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů.

(8)

Veškeré platby dle této smlouvy budou Kupujícím placeny na účet Prodávajícího uvedený
v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této
smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Kupující provede úhradu Kupní ceny pouze na účet, který je
účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet
Prodávajícího, na který Prodávající požaduje provést úhradu Kupní ceny, není zveřejněným
účtem, není Kupující povinen úhradu Kupní ceny na takový účet provést; v takovém případě
se nejedná o prodlení se zaplacením Kupní ceny na straně Kupujícího.

(1)

Článek V
Záruka za jakost
Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce trvání 24 měsíců.

(2)

Záruční doba počíná běžet dnem dodání Zboží dle článku III odstavec (2) této smlouvy.

(3)

Kupující je oprávněn a povinen vady Zboží u Prodávajícího reklamovat bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

(4)

Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad nejpozději do 24 hodin od
okamžiku doručení reklamace Kupujícího. Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu
na to, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud se kdykoliv v budoucnu ukáže, že Kupující
reklamoval vadu neoprávněně, budou jeho nároky vypořádány dohodou Smluvních stran.
Prodávající je povinen reklamované vady odstranit nejpozději do pěti (5) dnů od doručení
reklamace, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě
prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamované vady je Prodávající povinen zaplatit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každou vadu a den prodlení s jejím
odstraněním.

(5)

V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamované vady o více než 5 dnů je
Kupující oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Prodávající je
povinen zaplatit Kupujícímu veškeré náklady s tím spojené.

(6)

V případě, že Zboží má vadu, kterou nelze odstranit, a pro kterou nemůže Kupující Zboží
užívat k jeho účelu, je Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i jen ve vztahu k
jednotlivému kusu Zboží.

(1)

Článek VI
Společná a zvláštní ujednání
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této
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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 plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle
shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
(2)

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost
této smlouvy.

(3)

V případě, že Kupující vydá Prodávajícímu kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl
splněn, nedochází k prominutí dluhu. V případě, že kvitance je vydána na jistinu pohledávky,
nevztahuje se na příslušenství pohledávky.

(4)

Započtení pohledávek Prodávajícího za Kupujícím proti pohledávkám Kupujícího vzniklým z
této smlouvy nebo v souvislosti s ní se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k
pohledávkám vzniklým Kupujícímu z této smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. § 1987
odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je
způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této
smlouvy.

(5)

Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy za Kupujícím bez
předchozího písemného souhlasu Kupujícího, Smluvní strany se tak ohledně pohledávek
Prodávajícího za Kupujícím v souladu s ust. § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na
vyloučení postoupení těchto pohledávek.

(6)

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním, byť jen o vedlejších
náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s
obsahem a předmětem této smlouvy učiněným Smluvními stranami v jiné, než písemné
formě se nepřihlíží. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv.

(7)

V případech, kdy to zákon nebo tato smlouva připouští, je Kupující oprávněn od této
smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který
Kupující může od smlouvy odstoupit, došlo.

(1)

(2)

Článek VII
Závěrečná ujednání
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato
smlouva nabude účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, a to za
podmínky, že nejpozději k tomuto dni bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv
v souladu s odstavcem (5) tohoto článku této smlouvy, pokud bude tato smlouva
uveřejněna v registru smluv později, pak nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě
odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.
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(3)

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření této smlouvy.

(4)

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou Smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto
ujednáním není dotčena povinnost Kupujícího poskytovat informace v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

(5)

Prodávající souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(6)

Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani
dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Prodávající a Kupující obdrží po jednom
vyhotovení. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

(7)

Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci
Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

(8)

Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového
řízení vyhlášeného Kupujícím a provedeného dle zadávací dokumentace z 12. 06. 2019 pro
veřejnou zakázku s názvem „Dodávka kontejnerů 2019", v němž byl Prodávající Kupujícím
vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného Kupujícím
a nabídka Prodávajícího v tomto zadávacím řízení (v rozsahu, v jakém není v rozporu se
zadávací dokumentací) jsou součástí povinností Prodávajícího dle této smlouvy a Prodávající
se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Kupující:

Prodávající:

Datum:
Místo:

Datum:
Místo:

_______________________
Bc. Petr Smoleň
ředitel

_______________________
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Příloha č. 1
Kupní smlouvy č. 19/2019/Do
„Ceník“

Položka

Druh Zboží

Cena bez DPH v Kč

Položka
A

Kupní cena 4 ks kontejnerů
velkoobjemového se sklopnými
bočnicemi, barva šedá (článek II
odstavec (3) bod a) této smlouvy)

Položka
B

Kupní cena 2 ks kontejnerů
na komunální odpady, barva šedá,
4 víka kruhová + 2 víka obdélníková
(článek II odstavec (3) bod b) této
smlouvy)

Položka
C

Kupní cena 1 ks nízkého vanového
kontejneru, barva šedá (článek II
odstavec (3) bod c) této smlouvy)

Sazba
DPH
v%

DPH

Cena vč. DPH

v Kč

v Kč

CENA CELKEM za položky A až C
(dále jen „Kupní cena")

Kupující:

Prodávající:

Datum:
Místo:

Datum:
Místo:

_______________________
Bc. Petr Smoleň
ředitel

_______________________
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