Kupní smlouva
1. Smluvní strany
1.1. Kupující:
sídlo:
jejímž jménem jedná:
IČ:
DIČ:
Tel.:

Město Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová
00250805
CZ00250805
388402259

(dále jen „kupující“) na straně jedné
a
1.2. Prodávající:

TopKarMoto s.r.o.

sídlo:

Sídlištní 22, 564 01 Dluhoňovice

jejímž jménem jedná:

Pavel Lipenský, jednatel

IČ:

25409891

DIČ:

CZ25409891

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

161313825 / 0300

Tel + fax:

465381281 , 465381284

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
se dohodly, že v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů uzavírají tuto
kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“).
2. Účel smlouvy
2.1. Účelem této smlouvy je pořízení sněžné rolby na tvorbu a úpravu běžeckých tratí.

3. Předmět smlouvy
3.1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 1 kus sněžné rolby dle
specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen
„vozidlo“nebo „zboží“). Součástí dodávky je i předání dokumentace a dokladů, které se
k vozidlu vztahují.
4. Cena zboží
4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na ceně dodaného zboží včetně DPH, v provedení podle specifikace
dle přílohy č. 1 ve výši:
Celková kupní cena za 1 ks sněžné rolby:
bez DPH Kč
slovy:

4 449 000,čtyřimiliónyčtyřistačtyřicetdevěttisíc Kč

DPH Kč
slovy:

934 290,devětsettřicetčtyřitisícdvěstědevadesát Kč

včetně DPH Kč
slovy:
4.2.

5 383 290,pětmiliónůtřistaosmdesáttřitisícdvěstědevadesát Kč

Uvedená celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu vznikly
v souvislosti s plněním dodávky, včetně dopravy na místo předání do města Vimperk a
DPH. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, která nemůže být jednostranně zvýšena.

4.
Doba plnění
4.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu vozidlo nejpozději do: 31.1.2016
6.1.

5.
Místem plnění je město Vimperk
6.

Místo plnění
Dodací podmínky

6.1. Vozidlo od prodávajícího převezme pověřený zástupce kupujícího.
6.2. Prodávající je povinen uvědomit kupujícího nejméně tři pracovní dny předem o
připravenosti splnit dodávku v místě plnění dle bodu 6. smlouvy. Kupující na základě
této výzvy a po vzájemné dohodě stanoví skutečný termín převzetí zboží. Prodávající
prohlašuje, že zboží, které dodá, nebude staršího data výroby než rok 2015,
nepoužívané, nerenovované, funkční, a bude odpovídat platným technickým normám a
předpisům výrobce.
6.3. Zboží bude dodáno a převzato na základě dodacího listu vyhotoveného prodávajícím ve
dvou výtiscích a obsahující údaje o identifikaci dodávky, množství a ceně dodaného
zboží, kterou bude prodávající za dodání zboží fakturovat.
6.4. Kupující převezme zboží splňující podmínky stanovené v čl. 3 a 7.3. smlouvy a potvrdí
prodávajícímu dodací list.
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6.5. Zjistí-li kupující, že dodané zboží je vadné nebo nekompletní, odmítne nabídnuté plnění
s vytčením vad. O zjištěných vadách musí být namístě pořízen písemný zápis, který
podepíší přebírající osoba určená kupujícím a předávající osoba určená dodavatelem.
Součástí je i stanovení termínu pro odstranění těchto zjištěných vad. Doba pro
poskytnutí plnění dle čl. 5.1. smlouvy tímto není dotčena.
6.6. Prodávající je povinen při dodání zboží předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí
a užívání zboží.
6.7. Prodávající zabezpečí povinné garanční prohlídky předepsané výrobcem.
6.8. Prodávající prohlašuje, že zboží je bez právních vad a právních nároků třetích osob.
7.

Fakturační a platební podmínky

7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena předmětu smlouvy bude kupujícím prodávajícímu
uhrazena ve dvou splátkách. První část ceny zboží dle této smlouvy ve výši 2 250 000,Kč vč. DPH uhradí kupující prodávajícímu oproti vystavené faktuře do 15 dnů ode dne
protokolárního předání předmětu smlouvy prodávajícím kupujícímu bez vad a
nedodělků a zbylou část kupní ceny. tj. částku 3 133 290,-Kč vč. DPH uhradí kupující
prodávajícímu nejpozději do 31.3.2016, to vše za předpokladu, že předmět smlouvy
bude kupujícímu řádně dodán bez vad a nedodělků. Do doby protokolárního odstranění
vad předmětu smlouvy nebude kupující povinen kupní cenu uhradit.
7.2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat dle předchozího odstavce, které
strany podmiňují řádným dodáním zboží bez vad a nedodělků kupujícímu včetně
dokladů nezbytných k jeho převzetí, vystavit daňový doklad – fakturu a do 3 pracovních
dnů ji odeslat doporučeně kupujícímu nebo odevzdat osobně po převzetí vozidla, ve
dvojím vyhotovení s rozepsáním jednotlivých položek podle § 28 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a Obch. Z.
7.3. Ke každé faktuře musí být připojen dodací list potvrzený kupujícím.
7.4. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu prodávajícího.
Splatnost faktury ihned od data prokazatelného doručení kupujícímu. Dnem úhrady
daňového dokladu je považován den odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování
na účet prodávajícího. Kupující je povinen kupní cenu uhradit prodávajícímu do
termínu splatnosti kupní ceny dle údajů, obsažených ve faktuře vystavené k vyúčtování
kupní ceny prodávajícím kupujícímu v souladu s touto smlouvou.
7.5. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
7.6. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na jeho adresu nebo předána osobně po
převzetí vozidla.
7.7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li
některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře
kupující musí označit důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající
vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je
povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně
vrácené faktury prodávajícímu.
7.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části
bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
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8.

Povinnosti kupujícího

8.1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené v čl. 4. smlouvy a
v době stanovené v čl. 7.4. smlouvy.
8.2. Kupující je povinen zboží převzít, bude-li dodáno dle specifikace a dodacích podmínek
uvedených v této smlouvě.
9.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

9.1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího převzetím předmětu
smlouvy dle čl.7 smlouvy.
9.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním dodacího listu oběma
smluvními stranami.
10.

Záruční a reklamační podmínky

10.1. Prodávající garantuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců od převzetí
kupujícím .
Kupující je povinen dodržet servisní a provozní podmínky dané výrobcem.
Ze záruky jsou vyjmuty díly podléhající přirozenému opotřebení. Vady zboží, na které
se vztahuje záruka, musí být u prodávajícího uplatněny bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30ti dnů po zjištění vady. Vady musí být vytknuty písemně.
10.2. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování vad zboží nejpozději do sedmi dnů po
uplatnění reklamace. Uplatněné reklamace budou řešeny odstraněním vady nebo
výměnou zboží za nové na náklady prodávajícího nejpozději do 10ti pracovních dní.
10.3. Kupující se zavazuje dodržovat pokyny stanovené v záručních podmínkách, zejména
včas přistavovat zboží k záručním a pozáručním prohlídkám a kontrolám stanovených
výrobcem do vybraných servisních opraven.
10.4. Prodávající se zavazuje v termínech uvedených v čl. 10.2-10.3 zajistit placený
pozáruční
servis včetně dodávek náhradních dílů po dobu 10ti let od konce záruční doby.
10.5. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním uplatněné záruční vady v termínu dle
čl. 10.3. bude kupující oprávněn takovou vadu nechat odstranit na náklady
prodávajícího třetí osobou, a to bez újmy na poskytnuté záruce.
11. Zvláštní ujednání
11.1. Smluvní strany mají povinnost vzájemně a bezodkladně se informovat o změnách
v identifikačních údajích, kontaktních adresách, telefonních a faxových číslech.
V případě zániku prodávajícího přechází povinnost plynoucí z této smlouvy na právního
nástupce prodávajícího.
11.2. Prodávající je povinen chránit zájmy kupujícího podle svých nejlepších profesních
znalostí a schopností. Prodávající je povinen zacházet šetrně s údaji týkajícími se
zakázky a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně
kupujícím zproštěn. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení
smluvních závazků a je důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy.

4

11.3. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
12. Zánik smluvního vztahu
12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smlouvy zaniká dále uvedenými způsoby:
12.1.1. Oboustranným a vzájemným splněním závazků ze smlouvy řádně a včas.
12.1.2. Dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a
věrohodně doložených nákladů.
12.1.3. Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou smluvní
stranou.
12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů,
uvedených v občanském zákoníku, rozumí:
12.2.1. Nedodržení doby plnění.
12.2.2. Nedodání sjednaného množství a druhu zboží, případně dodání vadného zboží.
12.2.3. Nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží.
12.2.4. Neodstranění vad zboží v době sjednané v reklamačním protokolu.
13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve třech
stejnopisech o 6 stranách včetně přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Každý z výtisků má platnost originálu. Dva výtisky jsou určeny pro kupujícího a jeden
pro prodávajícího.
13.2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran
vzestupně číslovanými dodatky. Tyto dodatky jsou vyhotoveny ve čtyřech výtiscích a po
jejich podpisu se stávají nedílnou součástí této smlouvy, každý z výtisku má platnost
originálu. Dva výtisky jsou určeny pro kupujícího a dva pro prodávajícího.
13.3. Ve smlouvě výslovně neupravených otázkách se smluvní vztah řídí ustanoveními
právního řádu České republiky, zejména občanského zákoníku. Pro řešení sporů z této
smlouvy sjednávají strany příslušnost soudů České republiky.
13.4. Obě smluvní strany potvrzují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu
uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své
podpisy

Ve Vimperku dne 24.9.2015

V Dluhoňovicích dne 22.9.2015

v.r.
…………………………………………..
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

v.r.
……………………………………….
TopKarMoto s.r.o
Pavel Lipenský, jednatel

Schváleno usnesením RM Vimperk
č.988 ze dne 14.9.2015
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Přílohy: příloha č. 1 – Technická specifikace vozidla

Technická specifikace vozidla:
1x - sada pásů s kombi příčkami - šířka pásu 900 - 1100 mm
1x - 12-cestná odklízecí radlice 3,1-3,4 m s rychloupínacím systémem
1x – hydraulická sněžná fréza
1x – stopovací zařízení na vytváření dvou běžeckých stop

parametry
1

vznětový motor splňující emisní normu EUROMOT
3B

2

šířka stroje přes pásy min. 2700 mm

3

maximální šířka stroje včetně přidaných zařízení
max. 4500 mm

4

1x sada pásů pro zimní provoz

5
6

1x 12-cestná odklízecí radlice s rychloupínacím
systémem
1x sněžná fréza s rotujícím ozubeným válcem a
hladícími finišery
1x stopovací zařízení na vytváření dvou běžeckých
stop připevněné na sněžné fréze v provedení:

7
nezávislé zvedání a spouštění levého i pravého
stopaře ovládané z kabiny řidiče.
8

topení kabiny s nastavitelnou teplotou

9

sedadlo řidiče s nastavitelnými polohami

10

bezpečnostní pásy

11

elektricky vyhřívaná přední, boční a zadní skla

12

stěrače vyhřívané

13

rádio s reproduktory a anténou

14

rychloupínací systémy přídavných zařízení

15

hasicí přístroj včetně jeho uchycení uvnitř kabiny

16
17
18

schváleno MD ČR pro provoz na pozemních
komunikacích v ČR
součástí dodávky sněžného vozidla je technický
průkaz
plná kola na oběžných nápravách
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