KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany
Obec Planá
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Planá 59, 370 01 České Budějovice
Ing. Tomášem Pintérem, starostou obce
00581852
Komerční banka a.s.
č. ú. 36323231/0100

(dále jen „kupující“)
a

Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Kontaktní osoba:

(dále jen „prodávající“)

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat řádně, včas, ve sjednané

kvalitě a za podmínek uvedených v této smlouvě předmět plnění specifikovaný
v odst. 2 tohoto článku (dále jen „zboží“) a povinnost kupujícího zaplatit
prodávajícímu za řádně a včas dodané zboží sjednanou cenu uvedenou v čl. V. této
smlouvy.
2. Specifikace zboží: dodávka 1 ks dopravního automobilu pro SDH Planá dle nabídky

dodavatele ze dne…………………….., která byla vybrána jako nejvýhodnější. Zboží je
blíže specifikované v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
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Článek III.
Místo a způsob dodání zboží a doba plnění
1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději ke dni uvedeném v cenové nabídce, ale
nejpozději doplnit dle domluvy.
2. Místem dodání a předání zboží je OÚ Planá, Planá 59, 370 01 České Budějovice
3. Prodávající se zavazuje informovat telefonicky pověřeného pracovníka kupujícího
o termínu dodání zboží nejméně tři (3) pracovní dny předem. Pověřeným
pracovníkem kupujícího je starosta obce Planá Ing. Tomáš Pintér, mobil 777 089 194.
4. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího min. 14 kalendářních dnů pře dodáním
dopravního automobilu do místa dodání uvedeného v bodu 2 tohoto článku kupní
smlouvy k předpřejímce dopravního automobilu a to v sídle/provozovně
prodávajícího.
5. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě
dodání. Při převzetí zboží budou předány i další příslušné dokumenty, nezbytné
k používání zboží.
6. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí
zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.
Článek IV.
Přechod vlastnického práva
1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí
bezvadného zboží pověřeným pracovníkem kupujícího.
Článek V.
Cena zboží a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně dodané zboží dle této smlouvy kupující zaplatí
prodávajícímu kupní cenu ve výši:
Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena celkem:

Kč
Kč
Kč

2. Sjednaná kupní cena je nejvýše přípustná, konečná a zahrnuje zejména veškeré
výlohy, výdaje a náklady (doprava do místa plnění) vzniklé prodávajícímu v souvislosti
s dodáním zboží. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu na úhradu kupní
ceny.
3. Dohodnutá kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po
předání a převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím
Obec Planá - Dopravní automobil pro SDH Planá

musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvlášť ceny
díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. Přílohou faktury bude
kopie potvrzeného dodacího listu. Kupující je plátce DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů
ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu Obec Planá, Planá 59, 370 01 České
Budějovice.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla
z bankovního účtu kupujícího.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit.
Článek VI.
Smluvní pokuty
1. V případě nedodržení termínu dodání zboží dle čl. III. této smlouvy, v případě
nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad dodávaného zboží nebo v případě
prodlení prodávajícího s odstraněním řádně uplatněných vad zboží je prodávající
povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý
i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky dle příslušné faktury za
každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu.
Článek VIII.
Odstoupení od smlouvy
1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení dodavatele s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dní;
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII.;
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
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c) prodávající vstoupí do likvidace.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od
smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody.
Článek IX.
Záruka a odpovědnost za vady
1. Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je
příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být
dodáno nové (nepoužité) a v originálním balení výrobce.
2. Prodávající ručí za kvalitu jím dodaného zboží dle této smlouvy po dobu min. 2 let od
data předání zboží kupujícímu.
3. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby
kupujícího kdykoli během doby, na kterou je poskytnuta záruka (60 měsíců od
předání zboží). Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se
prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo
ve lhůtě stanovené po dohodě s kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla
přiměřená.
4. Reklamace ze strany objednatele budou řešeny pověřeným pracovníkem obce Planá.
Článek X.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu identifikačních údajů smluvních stran.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně kupní ceny zboží.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se postupuje dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží kupující
a jeden (1) prodávající.
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6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění.

V Plané, dne……………………….

V………………………………….., dne………………

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

………………………………………………………….
Ing. Tomáš Pintér, starosta obce Planá
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…………………………………………………………

