S-016/75030926/22

Kupní smlouva
uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násk zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („občanský zákoník“)
Prodávající:

Autopneu Urban s.r.o.
Se sídlem: Opavská 801/8a, bmo 603 00
Zápis: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
spis. zn. C50821
Zastoupený: Vladimírem Urbanem
IČO: 27671739
DIČ: CZ27671739 v
Bankovní spojení: ČSOB
Kontaktní e-mail:

(dále jen „prodávající“)

Kupující:

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Se sídlem: Vančurova 1544,272 01 Kladno
Zápis: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,
spis. zn. Pr 976
Zastoupený: MUDr. Pavel Rusý, ředitel
IČO: 75030926
Kontaktní e-mail: podatelna@zachranka.cz

(dále jen „kupující“)

(prodávající a kupující jsou společně ve smlouvě označovány jako „smluvní strany“)
níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají tuto

kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a předmět koupe

1.

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě
(zboží) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Zimní pneumatiky 2“ („výběrové
řízení“) a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě a závazek
kupujícího uhradit za něj prodávajícímu kupní cenu.

2.

Předmětem koupě je zboží specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy, která je současně
cenovou nabídkou prodávajícího předloženou v rámci výběrového řízení. Prodávající se
zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu
řádně a včas kupní cenu zboží dle Čl. II. této smlouvy (dále jen „kupní cena“).
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3.

Předmětem této smlouvy je dodávka zimních pneumatik (dále jen „předmět koupe“
nebo „zboží“).
II.

1.

Kupní cena zboží:

Kupní cena za předmět koupě je smluvními stranami oboustranně dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:
DPH 21 %:
Celkem vč. DPH:

260400 Kč
54684 Kč
315084 Kč

2.

Prodávající je povinen po dodání předmětu koupě vystavit na odebraný předmět koupě
kupujícímu daňový doklad - fakturu se splatností alespoň 30 dní ode dne doručení
kupujícímu. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních
předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné náležitosti nebo v ní některé
náležitosti chybí nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, má kupující právo
vrátit ji prodávajícímu neprodleně k doplnění Či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná
běžet ode dne opětovného doručení faktury kupujícímu.

3.

Cena za přepravu předmětu koupě jde k tíži prodávajícího.

III. Termín dodávky a záruční doba:
1.

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu v co nejkratším možném
termínu, nejdéle však do 5 pracovních dní od uzavření smlouvy, přičemž prodávající
oznámí nejméně 3 dny před uskutečněním dodávky datum a čas.

2.

Místem dodání zboží je detašované pracoviště Zdravotnické záchranné služby
Středočeského kraje, příspěvkové organizace, a to autodílny Benešov na adrese
Máchova 400,256 01 Benešov.

3.

Kupuj ící j e oprávněn reklamovat vady j akosti:
o
o

zjevné ~ do 5 pracovních dnů od řádné realizace dodávky zboží;
skryté ~ kdykoli v průběhu záruční doby zboží.

4.

Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku za jakost v délce 24 měsíců od předání
předmětu koupě kupujícímu a jeho akceptace ze strany kupujícího (tj. potvrzením
dodacího listu). Běh záruční doby se přerušuje po dobu, po kterou nemůže kupující
předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

5.

Prodávající odpovídá za kvalitu dodaného zboží v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho
předání a dále za vady zjištěné v záruční době.

6.

Požadavek na odstranění vad předmětu koupě, které se projeví v záruční době, kupující
uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední
den záruční doby, a to písemným oznámením doručeným prodávajícímu
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prostřednictvím emailu na adresu:
V písemné reklamaci
kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým
ji požaduje odstranit. Kupující je oprávněn požadovat
o odstranění vady dodáním nového plnění
o odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná
o přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě odpovídající rozsahu reklamovaných
vad zboží

7.

Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 dní od uplatnění reklamace
kupujícím a kupujícímu sdělit, zda reklamaci uznává či neuznává a jakým způsobem
bude reklamace vyřízena.

8.

Pokud je vada reklamovaná v záruční době oprávněná, má v souladu s čl. III. odst. 6
smlouvy podle povahy vady kupující právo na opravu, výměnu vadného zboží nebo
poskytnutí přiměřené slevy z ceny předmětu koupě odpovídající rozsahu
reklamovaných vad. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit do 10 dnů ode
dne uplatnění reklamace. Nelze-li vadu opravit nebo vyskytuje-li se opakovaně, má
kupující právo na bezplatnou výměnu vadného zboží, a to do 5 dní od uplatnění
reklamace kupujícím, nedohodnou~li se smluvní strany jinak. U zboží, u kterého byla
vada uznána, a zboží bylo vyměněno za bezvadné zboží, běží nová záruční doba dle čl.
III. odst. 4 této smlouvy ode dne předání.

9.

O odstranění vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo
důvody, pro které odmítá opravu nebo výměnu provést. Prodávající se zavazuje
reklamované vady odstranit bezplatně.

10.

V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednané lhůtě dle článku III. odst. 8 této
smlouvy nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn vadu
odstranit na své náklady a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady
vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného úplatném u
prodávajícího.

IV.

Platební podmínky:

1.

Smluvní strany se dohodly na úhradě kupní ceny za předmět koupě bezhotovostním
bankovním převodem na účet prodávajícího vedený u ČSOB č. účtu 199323252/0300.

2.

V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě, dopouští se tím
porušení smlouvy, za které je povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z celkové kupní ceny bez DPH za každý, byť jen započatý den prodlení.

3.

V případě, že bude kupující v prodlení s platbou za předmět koupě, dopouští se tím
porušení smlouvy, za které je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý, byť jen započatý den prodlení.

4.

V případě prodlení prodávajícího během záruční doby s odstraněním vady nebo
vyřízením reklamace nebo nevyjádří-li se k uplatněné reklamaci v termínech
stanovených v článku III. odst. 7 a 8 této smlouvy, a není-li písemně dohodnuto jinak, je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní
ceny bez DPH za každou jednotlivou vadu, a to za byť jen započatý den prodlení.
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V.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

L

Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího
až okamžikem úplné úhrady celé kupní ceny (včetně DPH).

2.

Prodávající nese nebezpečí škody na předmětu koupě až do okamžiku předání předmětu
koupě kupujícímu a podpisu dodacího listu kupujícím, resp. kontaktní osobou
kupujícího:

VI. Ekologická likvidace opotřebených pneumatik:

1.

Prodávající na svoje náklady do 10 dnů od přijaté výzvy kupujícího zajistí zpětný odběr
- odvoz opotřebených pneumatik ve stejném množství, jaké kupující od prodávajícího
odebral.

VII.
1.

Ostatní ujednání:

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě není zatížen právy třetích osob.
VIII. Závěrečná ustanovení:

1.

Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání ve vztahu
k předmětu a obsahu této smlouvy a je úplným projevem vůle smluvních stran
k předmětu této smlouvy.

2.

Změny a doplňky této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma
smluvními stranami. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit
nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. Smluvní
strany jsou povinny při změnách smlouvy respektovat pravidla obsažená v § 222 zákona
č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí ze strany
kupujícího s jednoměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude prodávajícímu doručena písemná
výpověď. Smluvní strany se dále dohodly, že lze tuto smlouvu ukončit i jednostranným
odstoupením v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z
prodlení ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností.
Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od
smlouvy.

4.

Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení této smlouvy se považuje:
nikoli včasná realizace dodávky zboží nebo nedodání kompletní dodávky zboží ve
lhůtě nejdéle 10 dní od účinnosti smlouvy;
b) nedodržení smluvního ujednání o záruce za jakost;

a)

Stránka 4 z 6

c) neuhrazení kupní ceny prodávajícímu déle než 30 dní, přičemž kupující neuhradí
fakturu ani po předchozím písemném upozornění prodávajícím v dodatečné
15 denní lhůtě;
d) nevyřízení prodávajícím řádně uplatněné reklamace zboží ve lhůtě a způsobem dle
podmínek této smlouvy.
5.

Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní
nástupce obou smluvních stran.

6.

Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy,
není vznikem takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené
straně vedle případného nároku na smluvní pokutu. Smluvní strany tímto vylučují
aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.

7.

V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným,
nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné
ustanovení bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně
přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma
smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery
ve smlouvě.

8.

Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím
doručovatele pošty do sídla smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy.
Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum
doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném
odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. Elektronické
adresy účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez
certifiko váného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Emailová zpráva
je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním
emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy
do emailové schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem
nebo/a odesílatelem budou emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

9.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, bude za
účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna v Registru smluv v souladu s
platnou legislativou, zejm. pak zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve zněm
pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv zajistí v zákonných
termínech kupující. Prodávající zároveň prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy
seznámen s Prohlášením kupujícího o ochraně osobních údajů na jeho webových
stránkách - www.zachranlca.cz.

10.

Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v této smlouvě
uveřejněné v Registru smluv se děje v souladu s předmětným zákonem a s článkem 6
odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užití a uveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáním oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
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12.

Smlouva je vyhotovena celkem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží jeden. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy.

13.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

14.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová nabídka, která byla součástí
nabídky prodávajícího v rámci výběrového řízení.

V Kladně dne.....................

Ve Svitavách, dne 25.1.2022

Za kupujícího

Za prodávajícího

ředitel

jednatel
1 6 -01- 2022
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Příloha č.1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Zimní pneumatiky 2“
(podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky viz Výzva k podání nabídky)

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb.

2.1 Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková
organizace

název:

sídlo:
IČ

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

75030926

osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

MUDr. Pavel Rusý, ředitel

2.2 Účastník:
název/jméno:

Autopneu Urban s.r.o.

sídlo/místo podnikání:

Opavská 801/8a, Brno 603 00

doručovací adresa:

Lázeňská 82, Svitavy 568 02

IČ/DIČ

27671739

spisová
značka
Obchodním rejstříku:

v

osoba oprávněná jednat za
účastníka:

CZ27671739

C 50821 vedená u Krajského soudu v Brně
Vladimír Urban

tel./mail:
bankovní spojení a číslo
účtu:

ČSOB

199323252/0300

kontaktní osoba:
tel./mail:
3.

Termín plněni:

4.

Nabídková cena:

Do 5 dní pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy.
■ / ■. • < včetně DPH
DPH
sazba
bez DPH (v Kč)
DPH
ívKčI
(v Kč)
.
:■ ..... .... -

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
ZA 100 KS PNEUMATIK (součet

260400

21%

54684

315084

dílčích cen)*:

Celková nabídková cena zahrnuje veškeré náklady potři
zakázky včetně nákladů souvisejících.

é k realizaci předmětu veřejné

lis osoby oprávněné
•

■■

í podpisu a

Ve Svitavách, dne 25.1.2022
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