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ÚbFden

i;

* zr; zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 88292

za§toupe@: Ing. Libor Novák, jednatel
bankovní spojení: Deutsche Bank

číslo účtu::
kontaktní osoba:

Jan

Novák,

obchodní

inženýr,

tel.:

mobil:

(dále jen „Prodávající“)

Městská část Praha — Kunratice
se sídlem K Libuši 7, 148 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Lenka Alinčová, starostka

IČ: 00231134
DIČ: czooz31134
DS: cxnbudp

(dále jen „Kupující")
(společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen jako „Občanský zákoník“) tuto
KUPNÍ SMLOUVU č. 19 002 6 00

(dále jen „Smlouva“):
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ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT

MLOUVY

Předmětem této Smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k
předmětu koupě

specifikovanému v čl. II. této Smlouvy z Prodávajícího na Kupujícího
za podmínek
stanovených v této Smlouvě.

ČLÁNEK II.
PŘE MĚT KOUPĚ
1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem zboží uvedeného
v příloze č. 1 této Smlouvy
- cenová nabídka ze dne 18. 7. 2019, NABSTP19
0407 - kompresor Dráger
MiniVerticus 250 (dále jen jako „Zboží“).

ČLÁNEK III.
PROJEVY vůLE SMLUVNÍCH STRAN

1. Prodávající tímto prodává Kupujícímu Zboží za níže uvede
nou kupní cenu a Kupující od
něj Zboží za kupní cenu uvedenou v čl. IV. této Smlou
vy kupuje. Prodávající se tedy v

souladu s předchozí větou zavazuje Kupujícímu Zboží odevzdat
a umožnit mu nabýt k
němu vlastnické právo a Kupující se zavazuje Zboží převzít
a zaplatit za něj kupní cenu

uvedenou v čl. IV. této Smlouvy.
2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží ve
smyslu ust. § 2132 Občanského

zákoníku, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem
Zboží teprve úplným
zaplacením kupní ceny uvedené v čl. IV. této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.
Kupní CENA

1. Kupní cena Zboží, které tvoří předmět koupě dle této
Smlouvy, je Smluvními
stranami sjednána ve výši 408 460,00 bez DPH, (dále
také jako „Kupní cena“).

2. Kupní cena za Zboží bude Prodávajícímu ze strany Kupují
cího uhrazena po předání
Zboží, a to na základě daňového dokladu — faktury vystav
ené Prodávajícím se splatností

do 30 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Prodávající
prohlašuje, že akceptuje na,
základě platebních zvyklostí kupujícího jako rozhodný termín
pro platby 3. nebo 17.
kalendářní den následující po termínu splatnosti faktury v
měsíci (tento den musi být

shodný nebo následovat po datu splatnosti faktury),
a to i když dojde k překročení
původní splatnosti faktury. Taková platba nebude považ
ována za prodlení.
3. Veškeré finanční nároky dle této Smlouvy budou hrazen
y bezhotovostním převodem ve

prospěch shora uvedeného bankovního účtu oprávněné strany
. Úhradou se dle dohody
Smluvních stran rozumí připsání příslušné částky ve prospě
ch shora uvedeného účtu

oprávněné strany.
4. Faktura

musí splňovat náležitosti daňového dokladu.

Dále musí být podlož

ena
přiloženým schváleným protokolem soupisu prací a dodávek
a zjišťovacím protokolem.
V případě, že faktura nebude mít náležitosti daňového doklad
u (případně nebude

přiložen schválený protokol soupisu prací a dodávek), může
být objednatelem vrácena
s tím, že doba splatnosti opravené faktury běží po jejím
novém doručení.

5. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změn
ou legislativy v oblasti
zákona c. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodno
ty, ve znění pozdějších

N
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:

předpisů (dále jen zákon o DPH), se do smlouvy doplňují (nebo jsou součástí
smlouvy) následující ustanovení:

a) Veškeré úhrady bude odběratel (kupující; objednatel) provádět výhradně na číslo
účtu dodavatele (prodávajícího; zhotovitele), které je příslušným správcem daně

zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup v registru plátců (podle § 98
zákona o DPH) a které je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku (resp. této smlouvy).
b) Případnou změnu údajů v registraci plátce k dani z přidané hodnoty v průběhu
platnosti smlouvy je dodavatel (prodávající) povinen neprodleně oznámit odběrateli
(kupujícímu).
c) V případě nedodržení výše uvedených ustanovení a požadavku dodavatele
(prodávajícího) na úhradu faktury způsobem, kdy se odběratel (kupující) stane

nebo může stát ručitelem za odvod daně z přidané hodnoty podle § 109 zákona o
DPH, je odběratel (kupující) oprávněn vrátit daňové doklady (faktury) dodavateli
(prodávajícímu) bez zaplacení a vyzvatjej k vystaveni a doručení nového daňového

dokladu s číslem účtu zveřejněným v registru plátců.
Dodavatel (prodávající) je na výzvu odběratele (kupujícího) povinen vystavit nový
daňový doklad s náležitostmi dle platné legislativy, číslem účtu uvedeným v registru
plátců a novým datem splatnosti a doručit jej odběrateli (kupujícímu). V tomto

případě v době od učinění výzvy odběratelem (kupujícím) k vystavení nového
opraveného daňového dokladu do doby doručení opraveného daňového dokladu

odběrateli (kupujícímu) na jeho fakturační adresu, nemá dodavatel (prodávající)
nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci.
Po tuto dobu není odběratel (kupující) v prodlení se zaplacením fakturované částky.

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného daňového
dokladu dodavatelem (prodávajícím) odběrateli (kupujícímu).

ČLÁNEK V.
M
1. Zboží bude Kupujícímu Prodávajícím předáno v závislosti na typu způsobu dopravy a

dodání Zboží, přičemž okamžik odevzdání a převzetí Zboží se vždy řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.
2. V souladu s výslovnou vůli Smluvních stran je Prodávající oprávněn Kupujícímu předat
Zboží i před termínem uvedeným v kupni smlouvé.
3. V souladu s čl. III. odst. 2 této Smlouvy je okamžikem nabytí vlastnického právake

Zboží Kupujícím okamžik úplného zaplacení Kupní ceny Prodávajícím, přičemž to nemá
vliv na okamžik přechodu nebezpečí škody na Zboží, které se odvíjí od způsobu dopravy
a dodání Zboží, přičemž se vždy úprava nebezpečí škody na Zboží řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Kupující se zavazuje ihned po převzetí Zboží provést podrobnou prohlídku dodaného

Zboží, a to zejména za účelem ověření kompletnosti dodávky či existence případných
vad Zboží. Kupující se zavazuje Prodávajícímu nejpozději do třech dnů ode dne převzetí
Zboží zaslat písemnou či e-mailovou zprávu o výsledcích v tomto ustanovení uvedené
prohlídky, a to i tehdy byla—li dodávka Zboží bezvadná a kompletní.

ČLÁNEK VI.
ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na Zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců od
okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

Stránka 3 z 9

2. Kupující se zavazuje nárok ze záruky uvedené v článku VI. bodu 1 této Smlouvy u

Prodávajícího uplatnit bezodkladně po jeho zjištění, a to nejpozději do 7 dní ode dne
okamžiku jeho zjištění.

3. Prodávající rozhodne o reklamaci Kupujícího do 5 dní, ve složitých případech do 15
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží, která
je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být

vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

ČLÁNEK VII.
INSTALAgE A ZAŠKQLENÍ QagLuHY

1. Pro dle této Smlouvy dodané Zboží je nutné uvedení do provozu autorizovaným
servisem Prodávajícího, přičemž tato položka je uvedena v Kupní ceně.

2. Součástí dodávky Zboží je návod k použití a ovládací prvky v českém jazyce včetně
Prohlášení o shodě.

ČLÁNEK VIII.
SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

1. Servis, uplatnění záruk a náhradní díly pro dodané Zboží:
Dráger Service

251 01 Čestlice

email:

Dráger Service

706 00 Ostrava - Vítkovice

email: ,

ČLÁNEK Ix.
suLuvui vakuu A Obslgugguí op SuLouvv
1. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající Zboží dle této

Smlouvy nedodá nejpozději do 12 týdnů od podpisu Kupní smlouvy.

Stránka 4 z 9

. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od této Smlouvy

odstoupit bez udání důvodu kdykoliv do doby převzetí Zboží Kupujícím, přičemž v
takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu případně již uhrazenou Kupní cenu či její
část, a to bez zbytečného odkladu.
. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny o více než 7 dní Smluvní strany
sjednávají právo pro Prodávajícího úrok z prodlení ve výši 0,05 % z Kupní ceny za každý
další den prodlení Kupujícího. Toto neplatí, bude-li prodlení Kupujícího zaviněno

prodlením či nesplněním povinností Prodávajícího.
V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním Zboží Kupujícímu o vice než 7 dní
Smluvní strany sjednávají právo pro Kupujícího na smluvní pokutu ve výši 0,05% z
Kupní ceny za každý další den prodlení Prodávajícího. Toto neplatí, bude-li prodlení
Prodávajícího zaviněno prodlením či nesplněním povinností Kupujícího.
. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 5 pracovních dnů od doručení písemné

výzvy oprávněné strany k jejich úhradě.
. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a
sjednávají, že nárok na náhradu škody není povinností k úhradě smluvní pokuty dle
článku IX. této Smlouvy nikterak dotčen, a tedy trvá v nezměněném rozsahu vedle

povinnosti k úhradě smluvní pokuty.

ČLÁNEK x.
ZÁVĚREČNÁ QSTANOVENÍ
. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných

dodatků. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má
platnost originálu a každý z účastníků této dohody obdržíjedno její vyhotovení.
. Smluvní strany svým níže uvedeným podpisem výslovně potvrzují, že při uzavření této
Smlouvy a při plnění práv a povinnosti dle této Smlouvy vystupují jako podnikatelé ve
smyslu ustanovení § 420 Občanského zákoníku, tedy jako osoby, které samostatně
vykonávají na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo
obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, přičemž

při uzavření této Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také podnikatelské
činnosti Kupujícího.

. Smluvní strany prohlašují, že veškerá ustanovení této Smlouvy jako dostatečně určitá
a srozumitelná odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a že tuto Smlouvu neuzavřely v .

tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice vedeném
městskou částí“, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné

označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato
smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách

Městské části Praha—Kunratice na síti Internet (www.praha—kunratice.cz), a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a 2985 Občanského

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.
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Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti
vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto

uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha—
Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné
verze textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany.
Druhá smluvní strana se zavazuje zaslat Městské části Praha—Kunratice konečnou
podobu textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word), pokud Městská část s
touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne po
podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha—

Kunratice se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace a na vyžádání zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru
smluv o uveřejnění smlouvy.

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1:

cenová nabídka zboží čj. MC P-KU 02449/2019

V Praze - Kunraticích, dne:

3' US)-T203

V Čestlicích, dne: 2 7 -DB- 2019

Ing. Lenka Alinčová
xix; Elva

llfguljti'aígit

Brššager
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