Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 48/4/2019
ze dne 14. 11. 2019

k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku
automobilové cisternové stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
1) informace o posouzení a hodnocení nabídek podaných pro nadlimitní veřejnou
zakázku ve smyslu § 14 odst. 1 a § 25 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „ZZVZ“), zadávanou v souladu s § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ ve spojení s § 31 ZZVZ
v otevřeném řízení s názvem „Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro
JSDH obce Zdiby“, uvedené v důvodové zprávě a jejich přílohách a;
2) doporučení hodnotící komise uvedené v zápisu z jednání hodnotící komise ze dne
29. 10. 2019.

II. Schvaluje
financování (dofinancování) kupní ceny nad rámec poskytnuté dotace z vlastních
zdrojů, a to z rozpočtu obce Zdiby – § 5512 kapitola 6123

III. Rozhoduje
1) o výběru nejvhodnější nabídky podané dodavatelem KOBIT, spol. s r.o., se sídlem:
Rozvojová 269, Praha 6, 165 00, IČO: 44792247 s nabídkovou cenou 5.875.700,Kč bez DPH;
2) o uzavření Kupní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s vybraným
dodavatelem dle bodu II. odst. 1 tohoto usnesení;

IV. Ukládá
starostce obce Zdiby:
1) učinit úkony související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II.
tohoto usnesení;

2) uzavřít kupní smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu II. odst. 1 tohoto
usnesení a v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v příloze č. 1 tohoto
usnesení;
.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel:

starostka

Provede:

starostka

Projednáno s:

velitel JSDH Zdiby

Na vědomí:

administrátor VZ

Přílohy:

důvodová zpráva

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby č. 48/4/2019

Základní údaje o zakázce:
Zadavatel:
IČO:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Datum zahájení řízení:
Evidenční číslo VZ (VVZ):
Referenční číslo TED:
Zákon:
Zastoupení odborným
poradcem:
Předpokládaná hodnota
v Kč bez DPH:
Nabídková cena v Kč
bez DPH:
Zajištěno dofinancování
v rozpočtu obce:

Obec Zdiby, se sídlem: Průběžná 11, 250 66 Zdiby
27087182
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce Zdiby
dodávka
otevřené zadávací řízení
nadlimitní veřejná zakázka
20. 9. 2019
Z2019-0326781
2019/S 182-442538
z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
Ano (MZP Consulting s.r.o, IČO: 03726801)
5.600.000,- Kč bez DPH2
5.875.700,- Kč bez DPH3
ano – § 5512 kapitola 6123

Obec Zdiby realizuje, ve spolupráci s dříve zasmluvněnými a odborně znalými osobami, a to
administrátorem dotace a administrátorem VZ, zadávací řízení výše uvedených parametrů, a to
pro zadání veřejné zakázky na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) dle parametrů
a požadavků stanovených ve spolupráci s GŘ HZS, MV a JSDH Zdiby.
Komplexní zadávací dokumentace byla schválena usn. ZO č. 27/2/2019 dne 27. 6. 2019.
Do konce lhůty pro podání nabídek byla podána jediná nabídka, a to nabídka uchazeče KOBIT,
spol. s r.o., se sídlem: Rozvojová 269, Praha 6, 165 00, IČO: 44792247 s nabídkovou cenou
5.875.700,-Kč bez DPH. Nabídková cena přesáhla o 275.8 tis. předpokládanou hodnotu, avšak toto
překročení je mírného rozsahu a současně bylo s možným překročením předpokládané hodnoty
předem počítáno a VZ bylo z tohoto důvodu zadávána v přísnějším režimu nadlimitní veřejné
zakázky, namísto zjednodušeného podlimitního řízení (v podrobnostech viz DZ usnesení ZO
č. 27/2/2019. Toto navýšení ceny nemá vliv na povinnosti zadavatele při zadání veřejné zakázky
a přijetí nabídky a její výběr jako nejvhodnější je v souladu s platnými předpisy (zej. ZZVZ).
Pro posouzení a hodnocení nabídek byla jmenována hodnotící komise, z jejíhož jednání byl
pořízen zápis, který je přílohou této DZ. Technické vyhodnocení nabídky spolu s puzením splnění
technických požadavků zadavatele bylo provedeno za účasti odborně způsobilých osob (jakožto
přizvaných odborníků a současně členů JSDH Zdiby – p. Jiří Čuřík/velitel družstva JSDH a p. Josef
Kdyr/strojník JSDH)
Na základě posouzení nabídky a technických parametrů nabízeného plnění, komise konstatovala
splnění všech požadavků zadavatele a doporučila nabídku k výběru jako nejvhodnější.
Vzhledem pak k tomu, že předmět plnění je spolufinancován z dotačních programů, jsou výběr
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy podmíněny dle podmínek těchto dotačních programů
souhlasem a rozhodnutím zastupitelstva obce.
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Profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=obeczdiby
Při stanovení předpokládané hodnoty byly brány v úvahu všechna možná spolu související plnění ve smyslu
zejm. ust. § 16 ZZVZ spolu s cenami obvyklými na trhu v ČR.
3
7.109.597,- Kč s DPH
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Přílohy DZ:
Zápis z jednání hodnotící komise ze dne 29. 10. 2019
Nabídka uchazeče (z důvodu rozsahu pouze v elektronické podobě)

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:
Název/obchodní firma:
KOBIT, spol. s r.o
Sídlo:
Rozvojová 269, Praha 6, 165 00
Zápis v OR:
u Městského soudu v Praze, C5528
IČO:
44792247
DIČ:
CZ44792247
anonymizováno
Bankovní spojení:
s
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech smluvních: Jan Nožička, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: Ondřej Štengl, DiS., manažer obchodu
anonymizováno
Tel.:
E-mail:
dále jen jako „Prodávající“
a
Název:
Obec Zdiby
Sídlo:
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
IČO:
00241032
anonymizováno
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech smluvních: JUDr. Eva Slavíková, starostka obce
Zástupce ve věcech technických:Martin Schum, velitel JSDH
anonymizováno
Tel.:
E-mail:
podatelna@obeczdiby.cz
dále jen jako „Kupující“
uzavřely tuto

KUPNÍ SMLOUVU
(dále jen „Smlouva“)
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1.

Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Prodávajícího, která byla
vybrána Kupujícím jako ekonomicky nejvýhodnější v rámci zadávacího řízení
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku s názvem „Dodávka cisternové
automobilové stříkačky pro JSDH obce Zdiby“, systémové číslo:
P19V00162962.

1.2.

Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu 1 ks
cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se
jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ĆSN EN 1028-1, kategorie
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podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro
šest osob) a hmotnostní třídy S včetně veškerých součástí a příslušenství a
podle Technických podmínek pro cisternovou automobilovou stříkačku pro
Obec Zdiby, které tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy (dále
jen „Předmět koupě“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu
koupě, a to za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě.
1.3.

Prodávající se zavazuje dodat Předmět koupě ve sjednaném stavu, tj.:
a) nový, tj. pro výrobu Předmětu koupě bude použit pouze nový, dosud
nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro
účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti,
b) nepoužitý, za předpokladu splnění technických podmínek dle Přílohy č.1
této Smlouvy,
c) nerepasovaný,
d) vyrobený z prvotřídních materiálů a odpovídající současným
parametrům a požadavkům nejvyšší kvality,
e) bez faktických a právních vad,
f) v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách
požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., se zákonem č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
s vyhláškou č. 341/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,
g) v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Příloze č. 1 této
Smlouvy,
h) Předmět koupě bude mít v době dodání certifikaci od Technického
ústavu požární ochrany (TÚPO).

1.4.

Součástí dodávky Předmětu koupě dle této Smlouvy je také:
a) povinná výbava motorových a přípojných vozidle stanovená příslušným
právním předpisem,
b) veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola,
c) zaškolení obsluhy,
d) předvedení funkčnosti celku a jednotlivých komponent Předmětu koupě,
e) přihlášení Předmětu koupě do registru vozidel na Kupujícího,
f) předání všech dokladů, které se vztahují k předmětu této Smlouvy,
zejména dle čl. III. odst. 3.4. této Smlouvy.

1.5.

Realizace dodávky Předmětu koupě na základě této Smlouvy je
spolufinancována Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky v rámci dotačního programu Účelové
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, dle výzvy
JSDH_V1_2019: Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové
stříkačky a dále z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS v rámci Tematického zadání „Kofinancování účelových investičních
dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2019 z rozpočtu
Středočeského kraje“, oblast podpory: „Pořízení a rekonstrukce cisternové
automobilové stříkačky“, ev. č. žádosti HAS/CAS/037000/2019. Neposkytnutí
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finanční podpory Kupujícímu dle tohoto odstavce je rozvazovací podmínkou
této Smlouvy.
1.6.

Kupující se zavazuje za podmínek v této Smlouvě sjednaných řádné plnění
v souladu s touto Smlouvou ze strany Prodávajícího převzít a zaplatit dle této
Smlouvy sjednanou kupní cenu.

1.7.

Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nemá žádné faktické a právní vady.
II. TERMÍN DODÁNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1.

Prodávající se zavazuje Předmět koupě dodat nejpozději do 31.05.2020.

2.2.

Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o dodání Předmětu koupě
nejpozději 5 (pět) pracovních dní před uskutečněním dodání Předmětu koupě
dle této Smlouvy.

2.3.

Místem plnění dle této Smlouvy je: sídlo jednotky SDH v obci Zdiby, Hasičská
173, 250 66 Zdiby.
III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

3.1.

Prodávající se zavazuje předat Předmět koupě bez zjevných vad a nedodělků
a v souladu se sjednanými technickými podmínkami Kupujícímu, uvést Předmět
koupě do provozu ve sjednaném místě plnění, dodat veškeré doklady nezbytné
k provozování Předmětu koupě na území České republiky v souladu
s příslušnými právními předpisy ČR a technickými normami. Veškerou
dokumentaci k Předmětu koupě se Prodávající zavazuje předat Kupujícím
v českém jazyce.

3.2.

Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě a zaplatit kupní cenu,
pokud Předmět koupě bude vykazovat zjevné vady a nedodělky nebo při
dodávce k Předmětu koupě nebudou přiloženy příslušné doklady a
dokumentace dle této Smlouvy.

3.3.

Kupující při převzetí Předmětu koupě provede kontrolu:
a) úplnosti dodávky Předmětu koupě,
b) dodaného typu, značky a druhu,
c) zjevných jakostních vlastností Předmětu koupě,
d) sjednaného provedení Předmětu koupě,
e) Předmětu koupě, zda nedošlo k jeho poškození při přepravě,
f) kompletnosti dokladů a dokumentace přiložené k Předmětu koupě.

3.4.

Prodávající se zavazuje při předání Předmětu koupě předat následující doklady
vztahující se k Předmětu koupě (vše v českém jazyce):
a) technický průkaz Předmětu koupě se zapsaným příslušenstvím,
b) schválené technické podmínky Předmětu koupě se základním
technickým popisem,
c) návod k použití a obsluze v tištěné i elektronické podobě,
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d) návod k údržbě, včetně pokynů k intervalům a rozsahu stanovených
kontrol mezi servisními prohlídkami,
e) servisní knížku a originální servisní dokumentaci,
f) záruční list se záručními podmínkami,
g) Protokol o předání a převzetí Předmětu koupě,
h) ověřenou kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou pro
požadovaný typ cisternové automobilové stříkačky dokládající splnění
technických podmínek podle příslušných právních předpisů ČR,
i) seznam požární výbavy a příslušenství dodaného Předmětu koupě,
včetně příslušných dokladů s tím souvisejících,
j) katalog náhradních dílů nástavby Předmětu koupě v tištěné i
elektronické podobě, včetně ceníku,
k) s Předmětem koupě bude předáno prohlášení o shodě výrobku dle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, dále
platný Certifikát typu pro dodaný typ Předmětu koupě, vystavený
akreditovanou zkušebnou ČR v ověřené kopii včetně příslušné části
Závěrečné zprávy o posouzení shody k danému certifikátu typu, ze které
budou patrné všechny technické údaje nabízeného Předmětu koupě,
l) doklad o certifikaci Předmětu koupě Technickým ústavem požární
ochrany (TÚPO)
3.5.

O předání a převzetí Předmětu koupě se smluvní strany zavazují sepsat
písemný Protokol o předání a převzetí Předmětu koupě (dále jen „Předávací
protokol“), jehož návrh předloží Prodávající, a to ve dvou vyhotoveních.
V případě, že Kupující zjistí při předání a převzetí Předmětu koupě drobné vady
a nedodělky, které nebrání předání a převzetí Předmětu koupě, sepíší smluvní
strany tyto drobné vady a nedodělky v Předávacím protokolu a Prodávající
provede jejich odstranění ve lhůtě sjednané smluvními stranami v Předávacím
protokolu. V případě, že se smluvní strany na lhůtě nedohodnou, má se za to,
že lhůta k odstranění drobných vad a nedodělků činí 10 (deset) pracovních dnů.
Po odstranění drobných vad a nedodělků smluvní strany sepíší v Předávacím
protokolu záznam o jejich odstranění.
IV. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za Předmět koupě specifikovaný v čl.
I této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
·
·
·

Kupní cena bez DPH:
DPH 21 %:
Kupní cena vč. 21 % DPH:

5.875.700,- Kč
1.233.897,- Kč
7.109.597,- Kč

Prodávající bere na vědomí, že část kupní ceny ve výši 5.875.700,- Kč bez DPH,
tj. 7.109.597,-Kč vč. 21 % DPH je spolufinancována ve smyslu čl. I. odst. 1.5.
této Smlouvy.
4.2.

Takto sjednaná kupní cena je konečná, nejvýše přípustná a platná po celou
dobu plnění této Smlouvy, přičemž zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího
spojené s dodáním Předmětu koupě na základě této Smlouvy pro řádné splnění
veřejné zakázky.
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4.3.

Celková kupní cena tak zahrnuje zejména veškeré případné daně, cla, poplatky
a ostatní další výdaje spojené s dodávkou Předmětu koupě, včetně všech
nákladů Prodávajícího na zaškolení obsluhy, na dopravu Předmětu koupě do
místa plnění, jakož i ostatní související náklady Prodávajícího.

4.4.

Kupující neposkytne Prodávajícímu jakékoliv zálohy. Kupní cenu Kupující
uhradí na základě daňového dokladu - faktury vystavené Prodávajícím do 30
(třiceti) dnů po řádném předání a převzetí Předmětu koupě za podmínek dle čl.
III. této Smlouvy, jejíž přílohou bude oběma smluvními stranami podepsaná
kopie Předávacího protokolu. Splatnost faktury je 30 (třicet) dnů ode dne
doručení faktury Kupujícímu.

4.5.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebudeli faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
naúčtuje-li Prodávající práce či zboží, které nejsou v souladu s rozsahem plnění
dle této Smlouvy, případně vyúčtuje-li Prodávající chybně kupní cenu, je
Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti
s tím, že u faktury vyznačí důvod jejího vrácení. Prodávající se zavazuje fakturu
opravit vystavením nové faktury. Po dobu opravy faktury neběží lhůta splatnosti
podle původní faktury. Od doručení opravené faktury Kupujícímu pak běží nová
lhůta splatnosti v délce 30 (třicet) dnů.

4.6.

Faktura musí dále obsahovat následující náležitosti požadované Kupujícím:
- text faktury: číslo projektu.

4.7.

Smluvní strany se dohodly, že platba kupní ceny bude provedena výhradně
bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této
Smlouvy. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání
z bankovního účtu Kupujícího.
V. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

5.1.

Kupující nabývá vlastnické právo k Předmětu koupě okamžikem jeho převzetí
od Prodávajícího na základě podpisu Předávacího protokolu za podmínek
sjednaných v čl. III. této Smlouvy.

5.2.

Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem jeho
převzetí od Prodávajícího na základě podpisu Předávacího protokolu za
podmínek sjednaných v čl. III. této Smlouvy.
VI. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1.

Prodávající odpovídá za to, že Předmět koupě má vlastnosti uvedené v této
Smlouvě a přiložených technických podmínkách a odpovídá platným právním
předpisům ČR a technickým normám pro účely jeho provozu na území ČR.

6.2.

Smluvní strany si sjednávají následující záruční dobu:
- záruční dobu 36 měsíců na podvozek Předmětu koupě,
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- záruční dobu 36 měsíců na nástavbu Předmětu koupě,
- záruční dobu 36 měsíců na Předmět koupě včetně jeho veškerých součástí a
příslušenství,
- u výrobků a zařízení pro vybavení Předmětu koupě bude záruční doba shodná
s údajem uvedeným na záručním listu výrobce – třetí osoby, které však
nebude kratší než 24 (dvacet čtyři) měsíců.
6.3.

Záruční doba počíná běžet dnem řádného protokolárního předání a převzetí
Předmětu koupě mezi smluvními stranami na základě Předávacího protokolu
za podmínek sjednaných v čl. III. této Smlouvy.

6.4.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Předmět koupě
pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.

6.5.

Vadu Předmětu koupě je Kupující povinen uplatnit vůči Prodávajícímu bez
zbytečného odkladu poté, co ji zjistí, a to písemným oznámením vady na e-mail
Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.

6.6.

Prodávající se zavazuje zahájit odstranění vady nejpozději do 5 (pěti)
pracovních dnů ode dne oznámení vady Kupujícím. Prodávající se zavazuje
vadu oznámenou Kupujícím odstranit nejpozději do 20 (dvaceti) kalendářních
dnů ode dne jejího oznámení Kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Po dobu záruční opravy, až do odstranění vady záruční doba neběží.
Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícími písemné potvrzení, jehož obsahem
bude popis uplatněné vady a způsob jejího odstranění Prodávajícím v případě,
že půjde o oprávněné uplatnění práv z odpovědnosti za vady ze strany
Kupujícího.

6.7.

Vada Předmětu koupě je považována za odstraněnou okamžikem jejího
řádného odstranění Prodávajícím, odsouhlaseného Kupujícím.

6.8.

Veškeré náklady spojené s opravami vad v záruční době, včetně případných
nákladů na dopravu Předmětu koupě do servisu Prodávajícího nese
Prodávající.

6.9.

Servis v záruční době pro podvozek bude zajišťován v servisní síti SCANIA,
servis v záruční době na nástavbu bude zajišťován v KOBIT – THZ CZ s.r.o.,
Tovární 123, Slatiňany, +420 469 699 418. Seznam servisních středisek je
součástí předávací dokumentace.
VII. SMLUVNÍ SANKCE A ODSTOUPENÍ

7.1.

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Prodávajícího
s předáním Předmětu koupě v termínu dle této Smlouvy se Prodávající
zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny
Předmětu koupě, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.

7.2.

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Prodávajícího
s odstraněním drobných vad a nedodělků v termínu dle této Smlouvy se
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Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a
to za každý započatý kalendářní den prodlení.
7.3.

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Prodávajícího
s odstraněním Kupujícím oznámené vady během záruční doby v termínu dle
této Smlouvy se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 5.000,00 Kč, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.

7.4.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu v případě nedodržení termínu
splatnosti faktury vystavené dle této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z fakturované částky vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

7.5.

Smluvní pokuty a úrok sjednané dle této Smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti)
dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněnou smluvní stranou povinné
smluvní straně. Písemná výzva bude obsahovat termín úhrady a dále bankovní
účet, na který má být smluvní pokuta nebo úrok uhrazeny.

7.6.

Smluvní pokuty na základě této Smlouvy jsou sjednány bez ohledu na to, zda
smluvní straně vznikla škoda a v jaké výši. Smluvní strana je oprávněna uplatnit
nárok na náhradu škody a s tím související náklady zcela samostatně vedle
smluvní pokuty.

7.7.

Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
této Smlouvy Prodávajícím, kdy za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu koupě z důvodu na straně
Prodávajícího po dobu delší jak 15 (patnáct) kalendářních dnů. V tomto
případě se Prodávající současně zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 500.000,00 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to ve
lhůtě dle čl. VII. odst. 7.5. této Smlouvy,
b) prodlení Prodávajícího s odstraněním vady Předmětu koupě ve lhůtě dle
této Smlouvy po dobu delší jak 60 (šedesát) kalendářních dnů,
c) Předmět koupě nebude mít vlastnosti Kupujícím vymíněné v této
Smlouvě a v zadávací dokumentaci, která tvoří jako Příloha č. 2
oddělitelnou součást této Smlouvy,
d) prohlášení Prodávajícího dle této Smlouvy týkající se faktických a
právních vad Předmětu koupě se ukáží nepravdivými.

7.8.

Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči Prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku,
b) insolvenční návrh vůči Prodávajícímu byl zamítnut z důvodu, že majetek
Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c) Prodávající vstoupí do likvidace.

7.9.

Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující bude
v prodlení s úhradou kupní ceny dle faktury Prodávajícího vystavené za
podmínek této Smlouvy po dobu delší než 60 (šedesát) kalendářních dnů.
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VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
8.1

Prodávající prohlašuje, že je pojištěn a odpovídá za škody vzniklé v souvislosti
s plněním této Smlouvy, a to i třetím osobám, a to až do výše plnění dle této
Smlouvy.

8.2

Prodávající se zavazuje, že umožní na základě žádosti Kupujícího minimálně 4
(čtyři) průběžné kontrolní návštěvy průběhu realizace výroby požární nástavby.

8.3

Prodávající i Kupující jsou povinni neprodleně oznámit veškeré nenadále
skutečnosti, které mohou ovlivnit kvalitu a provedení Předmětu koupě.

8.4

Prodávající souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
v této Smlouvě.

8.5

Prodávající není oprávněn bez písemného souhlasu Kupujícího postoupit práva
a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.

8.6

Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní
straně změnu údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy.

8.7

Prodávající je srozuměn s tím, že je v souvislosti s touto Smlouvou osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí
po podpisu této Smlouvy bezodkladně Kupující a o této skutečnosti bude
informovat Prodávajícího.

9.2.

Tato Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

9.3.

Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými
oběma smluvními stranami.

9.4.

Smluvní strany se dohodly, že při vzájemné písemné komunikaci budou
preferovat e-mail, přičemž uznávaný elektronický podpis není nutný.
Prostřednictvím e-mailu tak kterákoliv ze Smluvních stran může učinit úkon, pro
jehož platnost je nutná písemná forma. Korespondence zaslaná obyčejným emailem se bude považovat za doručenou okamžikem jejího prokazatelného
odeslání. Prostřednictvím e-mailové komunikace však nelze měnit ujednání a
obsah této Smlouvy. Pro vzájemnou komunikaci platí e-mailové adresy
uvedené v záhlaví této Smlouvy. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost
za funkčnost své e-mailové schránky. V případě změny e-mailové adresy je
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nutná výslovná akceptace druhé strany se změnou. Tímto ustanovením nejsou
vyloučeny i ostatní formy písemné komunikace.
9.5.

Smluvní strany se zavazují řešit spory z této Smlouvy přednostně smírnou
cestou. V případě, že mezi smluvními stranami ohledně sporu z této Smlouvy
nedojde k dohodě, bude spor z této Smlouvy projednán soudem příslušným
podle českého právního řádu.

9.6.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 1 (jedno)
vyhotovení obdrží Prodávající a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Kupující.

9.7.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvy před jejím podpisem přečetly, že
ji uzavírají svobodně a vážně, že Smlouvu považují za určitou a srozumitelnou
a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření této Smlouvy
rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

9.8.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním
této Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9.9.

Uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Zdiby usnesením č. ………
ze dne …………….

Přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 2 -

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou
stříkačku pro Obec Zdiby
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dodávka
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce Zdiby“

V xxx dne xxx

______________________
KOBIT, spol. s r.o.
zast. Janem Nožičkou,
jednatelem společnosti
Prodávající

Ve Zdibech dne …………………

______________________
Obec Zdiby
zast. JUDr. Evou Slavíkovou
starostkou obce
Kupující
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anonymizováno

anonymizováno

