Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

číslo 19/3/2019
ze dne 18. 1. 2019

k návrhu na uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky
elektromateriálu pro potřeby údržby osvětlení obce Zdiby
Rada obce Zdiby

I.

Schvaluje
návrh Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.;

II. Rozhoduje

o uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží ve znění dle bodu I. tohoto
usnesení mezi: Obec Zdiby, IČO:00241032, sídlem: Průběžná 11, 250 06 Zdiby a
společností: LS servis ELEKTRO s.r.o., IČO: 26467526, se sídlem: Zenklova 22/56,
180 00 Praha 8 – Libeň;

III. Ukládá

starostce obce Zdiby uzavřít smlouvu dle bodu II tohoto usnesení;
Termín: do 25. 1. 2019
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:

Projednáno s:
Na vědomi:

Přílohy:

starostka

starostka
-

Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 19/3/2019
v návaznosti na předložení návrhu na schválení dohody o ukončení smlouvy o ukončení
Smlouvy o správě a údržbě veřejného osvětlení obce Zdiby uzavřené dne 29. 6. 2015 ve
znění dodatku ze dne 29. 12. 2017 se společností Obec Zdiby - reality s.r.o., bylo
usnesením rady č. 18/3/2019 toto ukončení schváleno.

Za účelem zajištění elektromateriálu dle aktuálních potřeb pro zajišťování údržby
veřejného osvětlení obce je navrhováno uzavřít na přechodné období rámcovou smlouvu
s dodavatelem, který je schopen bez zbytečného prodlení dodat v krátkém čase nejčastěji
nakupované součástky a současně řešit jak reklamace vadného plnění, tak požadavky
kupujícího.
Předkládaný návrh smlouvy stanovuje základní parametry spolupráce a současně je
uzavírána na přechodné období, přímo obcí a bez prostředníků či jimi navyšovaných cen.

Smlouva nestanovuje obci povinnost nakupovat pouze u tohoto dodavatele (nedává
prodávajícímu exklusivitu), ani nestanoví povinné či minimální odběry a umožňuje tak,
v případě zjištění možnosti nákupu za nižší cenu, než dle ceníku předkládané smlouvy,
provést nákup u jiného dodavatel, případně nákupy dle předkládané smlouvy
nerealizovat vůbec.
Provedením porovnání cen z veřejných zdrojů u dalších dodavatelů lze konstatovat, že
nabízené ceny dle přiloženého ceníku jsou v místě a čase obvyklé.
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číslo smlouvy dle prodávajícího:
číslo smlouvy dle kupujícího:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

Obchodní společnost:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bank. Spojení:

LS servis ELEKTRO s.r.o.
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C,
vložka 84191
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Helenou Venerovou, jednatelem společnosti
26467526
CZ26467526
19-8817050287/0100

dále jen prodávající
a
obec:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
Bank. spojení:

Obec Zdiby
Průběžná 11, Zdiby-Veltěž, 250 66
JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou
00241032
2621201/0100

dále jen kupující

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1.
1.2.

Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy, práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání jednotlivých kupních
smluv a na jejich základě uskutečňovaných opakovaných dodávkách zboží prodávajícím kupujícímu.
Na základě této smlouvy bude prodávající dodávat kupujícímu na základě jeho písemných objednávek
jednotlivé dodávky zboží, které je v sortimentu obchodní nabídky prodávajícího (dále jen „zboží“) a kupující se
zavazuje za tyto dodávky zboží platit prodávajícímu kupní cenu.
Článek 2
Předmět smlouvy

2.1.

Předmětem jednotlivých kupních smluv budou jednotlivé dodávky zboží v sortimentu obchodní nabídky
prodávajícího, zejména zboží uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, kupujícímu, a to po dobu trvání této
smlouvy.
Článek 3
Podmínky plnění

3.1.
3.2.

Jednotlivé dodávky zboží uskuteční prodávající na základě jednotlivých písemných objednávek ze strany
kupujícího, potvrzených ze strany prodávajícího.
Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu po doručení objednávky kupujícího sdělit, zda objednávku
akceptuje a v případě akceptace objednávky rovněž sdělit předpokládaný termín, kdy bude zboží připraveno
k dodání kupujícímu, a to způsobem shodným se způsobem doručení objednávky prodávajícímu.
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3.3.

Jednotlivé objednávky budou kupujícím zasílány elektronickou cestou na emailovou adresu prodávajícího:
obchod@lsservis.cz Jednotlivé akceptace objednávek spolu se sdělením předpokládaného termínu dodání
objednaného zboží zašle kupující prodávajícímu na emailovou adresu: …………@obeczdiby.cz
3.4. Každá jednotlivá objednávka musí obsahovat dostatečné údaje pro specifikaci objednávaného zboží, zejména
druh zboží, jeho množství, jakost, příp. jiné požadované vlastnosti, dále místo dodání zboží a způsob zajištění
dopravy, dále musí být datována a podepsána osobou oprávněnou jednat za kupujícího, jinak je vůči
prodávajícímu právně neúčinná.
3.5. Kupující poskytne prodávajícímu při podpisu této smlouvy seznam osob oprávněných k objednání a převzetí
zboží (příloha č. 2). V případě jakékoli změny v seznamu oprávněných osob je povinností kupujícího neprodleně
písemně informovat prodávajícího o této změně a iniciovat aktualizaci příloh této smlouvy. Pokud tak neučiní,
nese kupující plnou odpovědnost za případné škody vzniklé prodávajícímu v důsledku porušení povinností
kupujícího.
3.6. Prodávající se zavazuje kupujícího písemně informovat o tom, že objednané zboží je připraveno k převzetí,
případně předem potvrdit závazný termín dodání zboží.
3.7. Prodávající se zavazuje, že dodávané zboží bude splňovat náležitosti zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a že kupujícímu na požádání poskytne příslušná
prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
3.8. Kupující je povinen si zboží převzít některou z oprávněných osob, uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a to ve
skladu prodávajícího, nacházejícího se na adrese sídla prodávajícího, a zajistí si dopravu zboží vlastním způsobem
a na vlastní náklady, pokud mezi stranami nebude v daném případě dohodnuto jinak. Převzetí zboží stvrdí na
dodacím listě svým podpisem jakákoliv osoba uvedená v příloze č. 2 této smlouvy, a to tak, že k údajům
kupujícího připojí své jméno a příjmení a rovněž svůj podpis.
3.9. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech neuhrazených plnění kupujícího vůči prodávajícímu může
činit částku v souhrnné hodnotě 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Pro účely tohoto ustanovení se
souhrnem neuhrazených plnění rozumí součet fakturovaných a dosud neuhrazených kupních cen za převzaté
zboží a kupních cen kupujícím závazně objednaného zboží od okamžiku, kdy objednávka kupujícího byla
potvrzena prodávajícím. V případě překročení této částky není prodávající povinen dodat kupujícímu další
objednané zboží ani potvrdit další objednávky kupujícího.
3.10. Prodávající rovněž není povinen dodat kupujícímu další objednané zboží v případě, že je kupující v prodlení
s úhradou kterékoliv splatné faktury. Prodávající v takovém případě není v prodlení s plněním jeho povinností
podle této smlouvy.
3.11. Smluvní strany se dohodly, že maximální výši všech neuhrazených plnění kupujícího vůči prodávajícímu dle čl. 3
odst. 3.6. této smlouvy je prodávající oprávněn jednostranně změnit, a to jak jejím zvýšením, tak snížením, a to
s účinky ke dni písemného oznámení příslušné změny kupujícímu.
3.12. Kupující je oprávněn dle svých aktuálních potřeb požádat prodávajícího o předložení cenové nabídky i na jiné
zboží z jeho sortimentu a prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit příslušnou cenovou nabídku.

4.1
4.2
4.3

4.4

Článek 4
Kupní cena
Kupní cena jednotlivých položek zboží se řídí ceníkem, uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, v případě zboží
neuvedeného v příloze č. 1 této smlouvy se cena řídí cenovou nabídkou prodávajícího vycházející z ceníku
prodávajícího, platného v okamžiku objednání zboží.
Smluvní strany se dohodly, že cena zboží, specifikovaného v příloze č. 1 se po dobu trvání této smlouvy může
měnit v závislosti na vývoji nákupních cen předmětného zboží, a prodávající je oprávněn ceník zboží uvedeného
v příloze č. 1 jednostranně měnit. V případě změny ceníku zboží, uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, se
prodávající zavazuje kupujícího o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat. Změna
ceníku je vůči kupujícímu účinná okamžikem doručení nového ceníku zboží.
Prodávající poskytne kupujícímu na nákup zboží neuvedeného v příloze č. 1 této smlouvy slevu ve výši 8 %
oproti platnému ceníku prodávajícího
Shora uvedená výše slevy platí ode dne podpisu této smlouvy, a to výhradně pro zboží, které není uvedeno
v příloze č. 1 této smlouvy.
Článek 5
Platební podmínky a fakturace

5.1

Kupující je povinen za dodané zboží zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, a to na základě faktury,
vystavené ze strany prodávajícího, přičemž každá jednotlivá faktura musí obsahovat náležitosti daňového
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a účetního dokladu. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za dodané zboží po jeho převzetí kupujícím, a to
na základě dodacího listu, podepsaného oprávněnou osobou za kupujícího.
Splatnost faktur se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.
Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu se považuje za splněnou okamžikem jejího připsání na bankovní účet
prodávajícího.
Článek 6
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny za dodané zboží se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží za každý započatý den prodlení.
Pokud kupující svým zaviněním řádně a včas nepřevezme nebo odmítne objednané zboží odpovídající kvality
(tj. bez zjevných vad) v dohodnutém termínu převzít, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
0,05% z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení.
Přesáhne-li prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části 30 kalendářních dnů, je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu nad rámec kupní ceny a úroků z prodlení dále také smluvní pokutu ve výši 0,05%
z celkové dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení, počínaje 31. dnem prodlení kupujícího.
Závazek kupujícího ke splnění jeho povinností k řádnému převzetí objednaného zboží a úhradě kupní ceny
zaplacením smluvní pokuty nezaniká. Zaplacením smluvní pokuty rovněž není dotčen případný nárok
prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
Přesáhne-li prodlení prodávajícího s dodáním objednaného zboží nebo jeho části kupujícímu 10 kalendářních
dnů oproti závazně potvrzenému termínu dodání zboží, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0.05 %z ceny nedodaného zboží, a to za každý započatý den prodlení.
Článek 7
Obaly

7.1.
7.2.

Budou-li součástí dodávky zboží dle této smlouvy, resp. jednotlivých objednávek, rovněž palety, bude
kupujícímu fakturována i cena palety. Obdobně při nákupu kabelu, který je dodáván na kabelových cívkách,
bude kupujícímu fakturována i cena kabelové cívky.
Zpětný výkup obalů dle odst. 7.1. tohoto článku shora se řídí podmínkami jednotlivých výrobců. Výkupní cena
obalů je ovlivněna dobou, po kterou byl obal u zákazníka a jeho stavem, a to dle podmínek stanovených
jednotlivými výrobci, které je prodávající povinen kupujícímu na vyžádání poskytnout.
Článek 8
Záruka a odpovědnost za vady

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu, po kterou poskytl prodávajícímu záruku
výrobce příslušného zboží, minimálně však po dobu 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo špatným skladováním. Záruka dále
zaniká v případě provedení jakýchkoli změn či oprav zboží, provedených bez písemného souhlasu prodávajícího.
Kupující je povinen vytknout zjevné vady a chybějící množství zboží při dodání zboží, ostatní vady nejpozději do
3 kalendářních dnů od jejich zjištění, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží.
Vytknutí vad musí kupující učinit písemně.
V dalších otázkách se vztahy mezi smluvními stranami řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 9
Vlastnické právo a nebezpečí škody

9.1
9.2

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího vždy teprve okamžikem úplné úhrady kupní ceny.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
Článek 10
Doba trvání smlouvy

10.1

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2019 s účinností ode dne podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami.
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Dosáhne-li hodnota finančního plnění za předmět plnění dle jednotlivých objednávek souhrnné částky ve výši
400.000,- Kč (slovy: čtyři_sta_tisíc_korun_českých) před termínem dle odst. 10.1. této smlouvy, končí tato
smlouva bez dalšího dosažením tohoto finančního limitu.
Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodů, a to na základě písemné
výpovědi, doručené druhé smluvní straně. Smlouva v takovém případě končí uplynutím výpovědní doby v délce
jednoho kalendářního měsíce, která počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Prodávající je oprávněn tuto smlouvu vypovědět rovněž v případě, že kupující je v prodlení se zaplacením
kterékoliv splatné faktury o více než 30 kalendářních dnů. Smlouva v takovém případě končí ke dni doručení
písemné výpovědi prodávajícího kupujícímu.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že skončení této smlouvy nemá žádný vliv na povinnosti kupujícího
k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení dle čl. 6. této smlouvy, vzniklých do okamžiku skončení této
smlouvy, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která má vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po skončení této smlouvy, zejména o způsobu řešení sporů.
Článek 11
Likvidace odpadu:

11.1

Prodávající je povinen pro kupujícího bezplatně zajistit likvidaci elektroodpadu za předpokladu, že takový
elektroodpad bude ze strany kupujícího prodávajícímu k likvidaci řádně předán, a to výhradně pouze
elektroodpadu shodného sortimentu se zbožím dodávaným kupujícímu na základě této smlouvy.
Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

12.8
12.9

Právní vztahy, které nejsou v této smlouvě výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zejména o smlouvě kupní.
Smluvní strany se dohodly, že jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, který smluvní
strany nebudou moci vyřešit smírnou cestou, bude rozhodován českým soudem, přičemž místně příslušný
bude soud určený dle sídla prodávajícího.
Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou peněžitých
pohledávek za druhou smluvní stranou.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována výlučně písemnou dohodou smluvních stran formou
číslovaných dodatků.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž prodávající a kupující obdrží každý po jednom
vyhotovení.
Obě smluvní strany prohlašují, že veškeré doklady předložené k uzavření právě této smlouvy jsou pravé
a nejsou způsobilé druhou stranu uvést v omyl či ji jinak poškodit.
Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Jestliže bude kterékoliv ustanovení této
smlouvy určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení považováno za samostatné
a oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a nezpůsobí neplatnost nebo nevynutitelnost zbytku této
smlouvy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: sortiment obchodní nabídky - ceník
- Příloha č. 2: seznam oprávněných osob k objednání a převzetí zboží
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že plně souhlasí s jejím
obsahem, který je odrazem jejich pravé a svobodné vůle, omylu prosté, a že tato smlouva nebyla uzavřena
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čeho oprávnění zástupci smluvních stran níže připojují
své podpisy.

V Praze dne …………….……….2019

--------------------------------------------Prodávající
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Ve Zdibech dne ………………………2019

--------------------------------------------Kupující
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