Kupní smlouva

I.
Smluvní strany
1.

Dodavatel …………………………
se sídlem ………………………………………………
IČ: ……………………
DIČ:…………………..
zapsáno v …………………………………………………….
č.ú. ……………………….
jejímž jménem je oprávněn jednat ………………….
dále jen „ dodavatel“

2.

Objednatel: Město Řevnice
se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 252 30
IČ: 00241636
DIČ: CZ00241636
dále jen „objednatel“

II.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli zboží dle specifikace
uvedené v odst. 3, tohoto článku, převést na kupujícího způsobem vlastnické právo
k tomuto zboží, dopravit zboží do sídla objednatele, uvést je do provozu a zaškolit obsluhu a
předat objednateli se zbožím veškerou potřebnou dokumentaci ke zboží.

2.

Dále je předmětem smlouvy závazek dodavatele poskytnout na přání objednatele záruční i
pozáruční pravidelný servis dodaného zboží a zajistit opravu jednotlivých strojů a zařízení
v případě náhlé poruchy. Službou pravidelného záručního i pozáručního servisu a oprav
poruch se dodavatel zavazuje zejména:
- zahájit opravu náhlé poruchy do 24 hodin od jejího oznámení na místě určeném
dodavatelem
- dokončit servis nebo opravu v nejkratším možném termínu s ohledem na konkrétní
podmínky a závažnost
- zajistit poskytování těchto služeb po dobu nejméně pěti let
- vždy vyhotovit zápis do příslušných servisních knížek jednotlivých strojů a zařízení
případně jiný typ záznamu.

3.

Předmětem koupě je zboží, specifikované takto:

Stroj
Traktor

Počet ks
1

Typ:
Čelní radlice
Typ:

1

Nosič kontejnerů
Typ:

1

Naviják
Typ:

1

Výbava: dle přiložené nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy
4.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, veškerá plnění z této smlouvy včetně servisu a oprav
budou plněna v provozovně objednatele na adrese: Areál technických služeb, V zátiší,
Řevnice. O předání zboží, školení a každém servisu/opravě bude dodavatelem sepsán
předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno
vyhotovení dodavatel.
III.
Doba dodání zboží

1.

Dodavatel se zavazuje dodat zboží objednateli do osmi týdnů od data podpisu této smlouvy.

IV.
Kupní cena a platební podmínky
1.

Cena zboží je sjednána dohodou a činí:

Stroj

Cena bez DPH

DPH (21%)

Traktor
Typ:
Čelní radlice
Typ:
Nosič
kontejnerů
Typ:
Naviják
Typ:
Celkem
Kupní cena bez daně z přidané hodnoty je stanovena jako cena pevná.
2.

Cena je splatná takto:

Cena s DPH

a)
b)

1. splátka ve výši 75% z ceny + DPH je splatná na základě faktury vystavené
dodavatelem po podpisu této smlouvy.
2. splátka ve výši 25% z ceny + DPH je splatná na základě faktury vystavené
dodavatelem po předání dodávky.

3.
Faktura se považuje za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na bankovní účet
dodavatele. Veškeré náklady spojené s úhradou faktury nese objednatel.
4.
Po dobu, po kterou bude objednatel v prodlení se splněním závazku zaplatit cenu, neocitá se
dodavatel v prodlení se svojí povinností dodat zboží objednateli.
5.
V případě nedodání zboží ve stanoveném termínu se dodavatel zavazuje uhradit objednateli
0,05% z ceny zakázky za každý den prodlení.
6.
Za každé nedodržení závazku poskytnutí pravidelného záručního i pozáručního servisu a
zajištění oprav náhlých poruch dle článku II. odstavce 2. této smlouvy se dodavatel zavazuje uhradit
objednateli jednorázovou smluvní pokutu v rozsahu až do výše 50.000,- Kč. Nárok na náhradu škody
přesahující smluvní pokutu tím není dotčen.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.
Vlastnictví ke zboží přejde na objednatele zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku
škody na zboží nese objednatel od okamžiku převzetí tohoto zboží objednatelem.
2.

Prohlídka a převzetí zboží se uskuteční při jeho dodání.

3.
Objednatel je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se
smlouvou.

VI.
Záruka
1.
Dodavatel poskytuje na zboží záruku po dobu ……… Záruční doba a záruční podmínky jsou
uvedeny v záručním listu. Začátek běhu záruční doby je dnem předání a převzetí zboží.
2.

Záruka za normální/běžné opotřebení zboží je vyloučena.

3.
Dodavatel se zavazuje (neuplatní-li objednatel jiné nároky z vad) poskytnout servisní opravu do
24 hodin od jejího oznámení a to v místě dodání zboží či jiném místě určeném objednatelem; v
případě, že se bude jednat o místo vzdálení od místa dodání více než 10 km, má dodavatel nárok na
náhradu přepravy do výše obvyklých nákladů na přepravu z místa dodání do místa zásahu. Pokud se na
opravu nevztahuje záruka je objednatel zavázán opravu v plném rozsahu uhradit.
4.

Detailní podmínky záručního a pozáručního servisu zboží jsou popsány v příloze této smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení
1.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky s tím, že podmínkou platnosti změny
jsou podpisy obou smluvních stran (jejich oprávněnými zástupci).
2.
Vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými obecnými
ustanoveními českého právního řádu.
3.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla
sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
4.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.

V …………………dne ……………….

V Řevnicích, dne ………………….

...................................................

.........................................................

Dodavatel

Objednatel
Město Řevnice
Ing. Tomáš Smrčka, starosta města

.

Přílohy:
- nabídka dodavatele
- podmínky záručního a pozáručního servisu

