Systémové číslo VZ: P19V00000382

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Kupující:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I. Smluvní strany
Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Jaroslav Hrouda, primátor města
00261238
CZ00261238
Česká spořitelna Praha
921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděn jako „kupující“ a
Prodávající:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Olšany u Prostějova č. 76
12754765
CZ5405140202
Česká spořitelna Olomouc
3924699329/0800

dále jen jako „prodávající“, společně s kupujícím dále jen smluvní strany.
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je dodání dvou druhů PE pytlů (dále jen „zboží“) na odpad pro Středisko městských
služeb v Děčíně o rozměrech a množství:
cca 700x1100 mm

tloušťka min. 100 mikronů

celkem 18 000 ks

cca 1200x1600 mm

tloušťka min. 100 mikronů

celkem 6 000 ks

2. Balení pytlů bude v rolích a krabicích popř. v přebalu volně ložené.
III. Kupní cena a lhůta plnění
1. Kupní cena byla mezi subjekty smlouvy sjednána na základě výběrového řízení jako cena maximální ve
výši 116 100,- Kč bez DPH,
(slovy: stošestnácttisícsto korun českých bez DPH).
2. K ceně díla je prodávající oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními
předpisy.
3. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího včetně nákladů na balné, dopravu
a administraci.
4. Cenu za dodané zboží zaplatí kupující prodávajícímu převodem z účtu, na základě daňového dokladu
(faktury) s lhůtou splatností 30 dnů ode dne jeho doručení, na adresu uvedenou v čl. I., této smlouvy.
Součástí daňového dokladu bude dodací list.
5. Daňový doklad/faktura vystavená prodávajícím musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky
P19V00000382.
6. Zboží bude dodáno v pracovních dnech v době od 8:00 - 15:00 hod do 45 dnů od podpisu této smlouvy.
Místo dodání je Středisko městských služeb se sídlem Labská 691/23, 405 01 Děčín I-Děčín.
IV. Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží v době předání má a po stanovenou dobu bude mít
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruční dobu v délce 24 měsíců na zboží uvedené v čl. II odst.1.
3. Prodávající se zavazuje, že v případě prodlení s dodáním zboží zaplatí kupujícímu úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z ceny zboží za každý, byť i započatý den prodlení.
4. Kupující se zavazuje, že v případě prodlení se zaplacením ceny za zboží, zaplatí prodávajícímu úrok
z prodlení stanovený předpisem občanskoprávním.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající v náhradní lhůtě 14 dnů, po uplynutí
lhůty uvedené v čl. III., odst. 6, neposkytne smluvní plnění.
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6. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
- za prodávajícího:
- za kupujícího:

Bc. Jaroslav Horák, tel. +420 412151081,
email: horak.jaroslav@mmdecin.cz

7. Kupní smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, kupující obdrží 2 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
8. Změny v smluvním ujednání lze provést na základě dohody a to písemným dodatkem. Subjekty smlouvy
prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz toho podepisují.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak
smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

V Děčíně dne: 18.10.2019

v Olšanech u Prostějova dne 15.10.2019

……..………………………
za kupujícího
Jaroslav Hrouda, primátor

……..………………………
za prodávajícího
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