
 

 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
 
uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění  
 

 

1. Smluvní strany 
 

1.1. Prodávající:        

Zastoupený:         
Sídlo:          
IČO:          
DIČ:          
Bankovní spojení:        
č. účtu:          
tel. / fax:         
Kontaktní osoba:        
E-mail:          
 
a 
 
1.2. Kupující: 

 
Obec Lupenice 
 
zastoupený:  Ing. Ivo Muthsam - starosta 
sídlo:    Lupenice 62, 51741 Kostelec nad Orlicí 
IČO:    00579114 
DIČ:   CZ00579114 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. účtu:   24026571/0100 
kontaktní osoba: Ing. Ivo Muthsam - starosta 
tel.:   +420 494 544 506 
E-mail:   ou@obeclupenice.cz 
 
 
v ostatních provozních věcech v rámci příslušného zmocnění zaměstnanci smluvních stran. 

                 
 

2. Předmět plnění 
 
2.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu: 
 
1 soubor – vybavení sběrného dvoru  typ/ označení:      , dle Technické specifikace - příloha č. 1, 
která je nedílnou součástí této kupní smlouvy, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto 
zboží. 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj 
a státním rozpočtem ČR z Operačního programu životní prostředí pro období 2007 – 2013, číslo 
projektu: – Sběrný dvůr Lupenice. 
 
2.2. Předmět plnění bude dodán v kvalitě dle všech platných norem a předpisů vztahujících se 
k dodanému druhu zboží pro jeho provoz a používání.  

 
2.3. Požadavky na záruční servis: 

- zajištění servisu do 48 hodin 
- dostupnost náhradních dílů 
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- zajištění náhradních dílů po dobu min. 5 let od převzetí zboží 

 
2.4. Součástí předmětu plnění je též provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a 
rozsahu předepsaném výrobcem zboží.   

 
2.5.  Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny.   

 
 

3. Cena zboží a platební podmínky 
 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu plnění v rozsahu dle článku 2. 
této smlouvy činí: 
 

     ,- Kč bez DPH 
     ,- Kč DPH 
     ,- Kč včetně DPH 
 

3.2. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající 
zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají 
smluvní strany dodání zboží. 
 
3.3. Kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při 
plnění veřejné zakázky, a to včetně, rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění 
veškerých případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu plnění. Kupní cena 
zahrnuje též garanční servis požadovaný výrobcem včetně náhradních dílů po celou dobu poskytnuté 
záruční lhůty a všechny vedlejší náklady např. na kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod.  
 
3.4. Vlastnické právo na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uhrazení kupní 
ceny. 
      
3.5. Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím neprodleně po předání a 
převzetí předmětu plnění. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.6. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich vystavení při splnění podmínky 
doručení faktur kupujícímu do tří dnů. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný 
počet dnů, jako činí toto prodlení. 

 
 

4. Termín plnění 
 
4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění dle čl. II. nejpozději do 31. 10. 2015 (prodávající 
může nabídnout i kratší termín dodání). 
 
4.2. Prodávající vyzve kupujícího k předání a převzetí nejpozději 5 pracovních dnů před možným 
dodáním předmětu koupě. 
 
 

5. Místo plnění 
 
5.1. Místem plnění předmětu této smlouvy je obec Lupenice. 
 
 
 

6. Předání a převzetí 
 
6.1. Převzetí předmětu plnění nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek 
dodávky (dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy), předvedení funkcí, seznámení s obsluhou a údržbou, 
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předání úplné dokumentace (např.: návody k obsluze a údržbě, katalogy náhradních dílů, servisní 
knížka, záruční listy, dodací listy apod.). Součástí předání a převzetí je řádné zaškolení obsluhy. 
 
O předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví 
prodávající), který bude podkladem pro vystavení faktury prodávajícím. Zástupcem kupujícího je pro 
účely předání a převzetí předmětu plnění určen: Ing. Ivo Muthsam.   
 

 

7. Záruční podmínky 
 
7.1. Záruční doba se sjednává takto: 

 24 měsíců kompletní dodávku  
 

7.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí předmětu plnění. Do záruční 
lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované 
závady.  
 
7.3.  Záruční servis a opravy zajišťuje prodávající na základě požadavků kupujícího 
prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků. 
 
7.4.  V případě, že závada vzniklá v záruční době není opravou záruční, budou tyto opravy 
účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas servisní opravy u zákazníka a cestovní 
náklady, přičemž cena za servisní zásah bude stanovena na základě hodinové sazby a dopravného 
dle odst. 8.3.  
 
7.5. Prodávající zahájí realizaci opravy v době záruky do 48 hodin od nahlášení závady, pokud 
nebude dohodnuto jinak. 
 
7.6. Maximální doba opravy v době záruky se sjednává na 15 pracovních dnů. Kupující však musí 
umožnit servisnímu pracovníkovi nebo pracovníkům na opravě pracovat tak dlouho denně, jak bude 
potřeba. 
 
7.7. Místo provádění záručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
7.8. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů garantuje prodávající jejich 
dodání do       hodin od objednání telefonem, e-mailem nebo faxem, pokud nebude dohodnuto 
jinak. 
 
 
 

8. Pozáruční servis 
 
8.1. Pozáruční servis a opravy zajišťuje prodávající na základě požadavků kupujícího 
prostřednictvím proškolených servisních techniků. 
 
8.2. Pozáruční opravy budou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas 
strávený u zákazníka v místě plnění a cestovní náklady. Sjednanou sazbu bude prodávající 
garantovat po dobu čtyř let od předání a převzetí předmětu plnění. 

 
 
8.3. Cena hodinové sazby pozáručního servisu (hodinová sazba za servisní práce) činí:      ,- 
Kč bez DPH. Sazba za dopravu k provedení servisu v místě plnění činí:      ,- Kč bez DPH za km. 
 
8.4. Prodávající zahájí realizaci pozáruční opravy do 48 hodin od nahlášení závady, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 
 
8.5. Místo provádění pozáručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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8.6. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů v pozáruční době garantuje 
prodávající jejich dodání do       hodin od objednání, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
 
 

9. Smluvní sankce 
 
9.1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu 
plnění v čl. 4., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý 
započatý den prodlení. 
 
9.2. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktur, uhradí prodávajícímu zákonný úrok z 
prodlení. 
 
9.3. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 7.5. (24 hodin pro nástup k provedení opravy v 
době záruky), zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 
 
9.4. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 8.4. (48 hodin pro nástup k provedení pozáruční 
opravy), zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 
 
9.5. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 7.6. (15 pracovních dnů pro provedení opravy v 
době záruky), zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 
 

9.6. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody  

 
9.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování 
uvedena splatnost delší. 

 
 
 

10. Závěrečná ujednání 
 
10.1. Platnost a účinnost smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

10.2. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu vyhlášeného kupujícím na dodávky zboží dle předmětu této smlouvy. Poptávka kupujícího a 

nabídka prodávajícího podaná k této poptávce a všechna její doplnění jsou pro smluvní strany 

závazné po celou dobu trvání smlouvy. 

10.3. Prodávající není oprávněn přenést bez písemného souhlasu kupujícího na třetí osobu úplně 

ani částečně práva nebo povinnosti, které pro prodávajícího vyplývají ze smlouvy, pokud z některého 

ustanovení této smlouvy nevyplývá jinak (zejména příslušná ustanovení o subdodavatelích). Při 

nedodržení této povinnosti prodávajícím má kupující právo odstoupit od smlouvy. 

10.4. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu 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, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

10.5. Prodávající je povinen respektovat Pravidla publicity podle Implementačního dokumentu a 

Závazných pokynů pro žadatele. Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je 

s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto 

pravidel, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat. 

 
10.6. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy před zahájením dodávek v případě, že mu 
nebyla poskytnuta podpora (dotace) z OPŽP a to bez jakýchkoliv sankcí a nároků na odškodnění, 
popř. na ušlý zisk.  
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10.7. Smlouva je sepsaná ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 výtisky obdrží kupující a 
1 výtisk prodávající. 
 
10.8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky. Na 
závazkový vztah smluvních stran se aplikuje občanský zákoník. 
 
10.9. Pro případ vzniku sporu mezi smluvními stranami, je místně příslušný soud, který je obecným 
soudem kupujícího v okamžiku podpisu této smlouvy. 
 
10.10. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, a že právní úkony 
spojené s uzavřením této smlouvy učinili v rozsahu svých oprávnění svobodně a vážně, že nikdo 
z nich nejednal v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně 
seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují. 
 
 
 
Přílohy:  Příloha č.1. Technické specifikace  
 
 

V Lupenici dne:   /  /      V        dne:   /  /     

 
 
 
 
 

  

kupující 
Obec Lupenice 

Ing. Ivo Muthsam 
     starosta 

 prodávající 
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy  
 

1) Kontejner 1100l, 4x  otočné kolečko, horní výsyp, posuvné víko, materiál plast  
2x plast, barva žlutá  
2x papír, barva modrá  
1x textil, barva černá  
1x komunální odpad, barva černá  
 

2) Kontejner na tříděný odpad sklo typ zvon objem min. 2 x 1,5m
3
, spodní výsyp, materiál plast nebo 

sklolaminát, veškeré kovové části kontejnerů musí být pozinkované. Vyprazdňovací mechanismus je 
řešen kovovými táhly o průměru min. 12 mm, nebo řetězy. 
2x sklo barevné, barva zelená  
2x sklo bílé, barva bílá 
 

3) Kontejner typ Avia  
1x 3m3 stavební odpad  
 
Kontejner hákový typ AVIA  

Popis Nabízený parametr 

Objem kontejneru min 3 m
3 

Výška háku 1000 mm 

Rozteč ližin 1060 mm 

Typ kontejneru otevřený, bez střechy 

Vnější rozměry:  

délka 3800 mm 

šířka 2000 mm 

Vnitřní výška  500 mm 

Podlaha 3 mm 

Bočnice 2 mm 

Zkosené rohy ANO 

Zadní čelo – dvoukřídlová vrata zajištěná v otevřené poloze ANO 

Háčky na sít ANO 

Povrchová úprava základ + RAL  ANO 

Bezpečnostní šrafy ANO 

Záruční doba   

Zvýšené přední + zadní čelo o 150mm ANO 

Oka pro upevnění (kurtování) nákladu na předním čele + na bočnicích  ANO 

 
Použité materiály: 
ližiny kontejneru min.:  I120 mm 
Žebra kontejneru min.: jekl 40x40x3 mm 
Horní lem kontejneru min.: jekl 60x40x3 mm 
Poslední žebro kontejneru zesílené min.: jekl 60x40x3 mm 
Rozteč žeber max.: 900 mm, proklad v podlaze cca v ½  
Podlahová výztuha min.: jekl 40x40x3 mm 
 
3x 12m3 otevřený: 2 x bio, 1 x dřevo 
Kontejner hákový typ AVIA 

Popis Nabízený 
parametr 

Objem kontejneru min. 12 m
3 

Výška háku 1000 mm 

Rozteč ližin 1060 mm 

Typ kontejneru otevřený, bez 
střechy 

Vnější rozměry:  

délka 3800 mm 

šířka 2000 mm 

Vnitřní výška  1800 mm 
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Podlaha 3 mm 

Bočnice 2 mm 

Zkosené rohy ANO 

Zadní čelo – dvoukřídlová vrata zajištěná v otevřené poloze ANO 

Háčky na sít ANO 

Povrchová úprava základ + RAL  ANO 

Bezpečnostní šrafy ANO 

Záruční doba  24 měsíců 

Sklopná bočnice za spolujezdcem v cca ½ - 2/3 výšky  ANO 

 
Použité materiály: 
ližiny kontejneru min.:  I120 mm 
Žebra kontejneru min.: jekl 40x40x3 mm 
Horní lem kontejneru min.: jekl 60x40x3 mm (v případě sklopné bočnice je zesílený jekl, na kterém 
jsou uchyceny panty bočnice) 
  
Poslední žebro kontejneru zesílené min.: jekl 60x40x3 mm 
Rozteč žeber max.: 900 mm, proklad v podlaze cca v ½  
Podlahová výztuha min.: jekl 40x40x3 mm 
 
4x 12m3 zastřešený: 1 x kov, 1 x velkoobjemový odpad, 1xpneumatiky ,1xsklad elektroodpadu 
Kontejner hákový typ AVIA 

Popis Nabízený 
parametr 

Objem kontejneru min. 12 m
3 

Výška háku 1000 mm 

Rozteč ližin 1060 mm 

Typ kontejneru uzavřený se 
sedlovou střechou 

Vnější rozměry:  

délka 3800 mm 

šířka 2000 mm 

Vnitřní výška  1800 mm 

Podlaha 3 mm 

Bočnice 2 mm 

Zkosené rohy ANO 

Zadní čelo – dvoukřídlová vrata zajištěná v otevřené poloze ANO 

Háčky na sít ANO 

Povrchová úprava základ + RAL  ANO 

Bezpečnostní šrafy ANO 

Záruční doba  24 měsíců 

Sklopná bočnice za spolujezdcem v cca ½ - 2/3 výšky  ANO 

 
Použité materiály: 
ližiny kontejneru min.:  I120 mm 
Žebra kontejneru min.: jekl 40x40x3 mm 
Horní lem kontejneru min.: jekl 60x40x3 mm (v případě sklopné bočnice je zesílený jekl, na kterém 
jsou uchyceny panty bočnice) 
  
Poslední žebro kontejneru zesílené min.: jekl 60x40x3 mm 
Rozteč žeber max.: 900 mm, proklad v podlaze cca v ½  
Podlahová výztuha min.: jekl 40x40x3 mm 
 
Sklad NO 12m3 s elektroinstalací (světlo, zásuvka, jističe, rozvody), záchytná vana s pozinkovaným 
roštem, nájezdová plošina pro najížděni s ruční manipulační technikou, dvoukřídlá vrata vzadu 
 

1) Váha na odpady do 600 kg 
Váživost min. 600 kg 
Dílek max. 200 g 
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Rozměr vážní plochy (mm) min. 600x800 
 

2) Zázemí pro obsluhu: buňka, lakovaná svařená konstrukce, tepelná izolace stěn a stropu, samostatně 
stojící bez nutnosti budování základu, rozměr cca 2,5x3m  
Vybavení: 1x vstupní dveře, 1xOkno , elektrický přímotop, základní elektroinstalace (2x zásuvka 220v, 
1xzářivka ) 
 

3) Chemické WC s kabinou: výška min 200cm, kapacita náplně na použití min 300l 
 

4) Havarijní prostředky  - souprava pro sběrné dvory. 
 
Havarijní souprava hydrofobní v mobilní nádobě 240 l s možností univerzálního uzavření  
Havarijní souprava je složena ze sorbentů uložených v plastové pojízdné uzamykatelné nádobě 
(popelnici) o objemu 240 l. Barva nádoby není pevně stanovena. Určeny jsou zejména pro 
mechanizační a dopravní dílny, čerpací stanice a provozy, kde se používají nebezpečné látky.  
Složení havarijní soupravy:  
50x sorpční rohož, 5x sorpční had, 30 kg HFO sorpční drť, 100x rychlosavá utěrka, 3 páry ochranných 
rukavic, 1x plastová lopatka, 1x smetáček, 3x úložný sáček, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ 
ODPAD, 1x uzamykatelná nádoba (popelnice) 240 l 
 
Havarijní souprava v mobilní nádobě 240 l chemická v mobilní nádobě 240 l s možností 
univerzálního uzavření. 
Havarijní souprava je složena ze sorbentů uložených v plastové pojízdné uzamykatelné nádobě o 
objemu 240 l. Barva nádoby není pevně stanovena. Určeny jsou zejména pro mechanizační a 
dopravní dílny, čerpací stanice a provozy, kde se používají nebezpečné látky.  
Složení havarijní soupravy:  
50x chemická sorpční rohož, 5x chemická sorpční had, 30 kg univerzální sorpční drť 100x rychlosavá 
utěrka, 3 páry ochranných rukavic, 1x plastová lopatka, 1x smetáček,3x úložný sáček, 3x výstražná 
nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x uzamykatelná nádoba 240 l 
 


