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Strečová fólie a síťovina

Kupní smlouva o dodávce zboží
uzavřená podle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
________________
ve znění pozdějších p
ů
is
d
ře
______
Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972
zastupuje Ing. Jiří Machek, ředitel
bankovní spojení: ............/......., ............................
osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věci plnění VZ: ....................
e-mail: .......@nhkladruby.cz, tel.: +420 ...............

(dále jen „kupující") na straně jedné
a
JUTA a. s.
se sídlem / místem podnikání na adrese Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 45534187
DIČ: CZ45534187
zastupuje Ing. Jiří Hlavatý, statutární ředitel
bankovní spojení: ........../ ......., ............................
osoba oprávněná jednat za prodávajícího ve věci plnění VZ: ................
e-mail: ..................., tel.: +420 ...............

(dále jen „prodávající") na straně druhé
uzavřeli tuto
kupní smlouvu
Článek I.
Předmět koupě
1.1

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne
27. 5. 2019 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky (dále
jen „nabídka") s názvem „Strečová fólie a síťovina" (dále jen veřejná zakázka).

1.2

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího zajistit kupujícímu dodávku strečové
fólie a síťoviny, jejichž specifikace tvoří Přílohu č. 1 - Podrobná specifikace předmětu
plnění (Ceník) (dále též jako „zboží"), a kupující se zavazuje za řádně dodané zboží
zaplatit sjednanou cenu. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím
poskytnutí dodávek zboží i ve větším rozsahu, než je uvedeno v Příloze č. 1
- Podrobná specifikace předmětu plnění (Ceník), a to za stejných cenových
podmínek, maximálně však do výše 1,1 násobku celkové kupní ceny za celý
předmět smlouvy.

1.3

Prodávající se zavazuje vyvíjet v souladu s platnými právními předpisy na svůj
náklad a odpovědnost a v souladu s pokyny kupujícího a na místech kupujícím
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určených veškerou potřebnou činnost v oblasti dodávání strečová fólie a síťoviny
zejména v:
-

dodávka jednotlivých druhů strečová fólie a síťoviny v jakosti a provedení
vhodných pro účel patrný ze smlouvy, včetně dodání dokumentace v českém
jazyce potřebné k převzetí a užívání zboží;

-

včetně dopravného a balného.
Článek II.
Předmět smlouvy

2.1

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího zajistit kupujícímu dodávku zboží
a kupující se zavazuje za řádně odvedenou dodávku zaplatit sjednanou cenu.

2.2

Předmětem kupní smlouvy je
a veškerému příslušenství zboží.

2.3

Prodávající se podpisem smlouvy zaváže odevzdat kupujícímu zboží řádně, včas
a v požadované kvalitě. Prodávající se dále zaváže umožnit kupujícímu nabýt
vlastnické právo ke zboží. Zboží musí být dodáno v kvalitě a provedení odpovídající
platným technickým normám a právním předpisům České republiky a Evropské
unie. Připouští se pouze první jakost zboží.

2.4

Za řádně a včas uskutečněné dodávky zboží se kupující zavazuje zaplatit
prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených
touto smlouvou.

2.5

Veškeré zboží určené k plnění veřejné zakázky musí splňovat všechny zákonné
předpoklady k jeho užití v České republice k daným účelům.

2.6

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží, které
je předmětem této smlouvy. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je zboží
dostatečně určitě a srozumitelně určeno, zejména co do množství, druhu a kvality.

2.7

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží v okamžiku jeho převzetí. Nebezpečí
škody na zboží přejde na kupujícího převzetím zboží bez vad; pokud kupující
převezme zboží s vadami, tak na něj přejde nebezpečí škody až odstraněním
poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží.

2.8

Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že je (popř. k okamžiku dodání zboží
bude) výlučným vlastníkem zboží.

rovněž

převod vlastnického

práva

ke zboží

Článek III.
Dodací podmínky
3.1

Místem dodání zboží je pro jednotlivé druhy zboží místo určené v Příloze č. 1
- Podrobná specifikace předmětu plnění (Ceník) (dále též „Podrobná specifikace").
Dopravu zboží na místo dodání hradí prodávající.

3.2

Prodávající se zavazuje zboží dodat kupujícímu do 30 dní od okamžiku nabytí
účinností této smlouvy. Prodávající je oprávněn plnit smlouvu dílčími dodávkami
zboží.

3.3

Prodávající je povinen oznámit kupujícímu předpokládaný termín dodání zboží, a to
alespoň 48 hodin před dodáním zboží.

3.4

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží splňující kvalitativní podmínky
stanovené platnými právními předpisy. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží
si uchová užitné vlastnosti kupujícím požadované.
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3.5

Kupující prověří při převzetí zboží jeho množství a kvalitu. Zjevné vady je kupující
povinen reklamovat do 10 pracovních dnů od převzetí, skryté do 15 pracovních dnů
od jejich zjištění.

3.6

Splnění dodání zboží bude osvědčeno podpisem předávacího protokolu zástupcem
prodávajícího a zástupcem kupujícího. Osobou zmocněnou kupujícím k převzetí
zboží je ..................... V případě, že budou při předání zjištěny drobné vady,
uvedou se do předávacího protokolu včetně dohodnutého termínu jejich odstranění,
jinak není kupující povinen zboží převzít. Kupující není povinen zboží převzít, pokud
vykazuje vady, které brání užívání zboží, a to až do doby jejich odstranění.

3.7

Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že předmět koupě
při předání vykazuje vady, a to až do odstranění vad. Lhůta splatnosti faktury se
0 tuto dobu prodlužuje.

3.8

Prodávající je povinen písemně upozornit kupujícího na jakékoliv skutečnosti, které
ovlivňují anebo potenciálně mohou ovlivnit dodávku, její kvalitu, jakost, množství,
či cokoliv jiného co by mohlo byť jen ohrozit kterékoliv z práv kupujícího
stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. V případě, že prodávající
poruší tuto povinnost, odpovídá kupujícímu za škodu, která mu tím vznikne.

3.9

Prodávající v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na sebe přebírá nebezpečí
změny okolností.
Článek IV.
Cena

4.1

Skutečná cena za zboží bude určena na základě cenových údajů uvedených
v Podrobné specifikaci a to na základě skutečně uskutečněného plnění. Cenové
údaje uvedené budou souhlasit s údaji uvedenými v Krycím listě nabídky
(Příloha č. 1 výzvy).

4.2

Je-li prodávající ve vztahu k plnění plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH v sazbě
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3

Kupní cena za dodávku zboží bude odpovídat ceně dle nabídky prodávajícího
za měrnou jednotku zboží a odebranému množství.

4.4

Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním závazku prodávajícího
dle této smlouvy, zejména balné, dopravné, pojištění, cla a jiné poplatky apod.
Kupní cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním
měnám až do zániku závazků ze smlouvy. Právo vystavit fakturu vzniká
prodávajícímu dnem podpisu předávacího protokolu dle této smlouvy.

4.5

Kupní cenu za měrnou jednotku zboží je možné změnit v případě, že dojde
v průběhu realizace této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravující výši
DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek
ke smlouvě.

4.6

Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím poskytnutí dodávek zboží
1ve větším rozsahu, než je uvedeno v odst. 1.2 této smlouvy, a to za stejných
cenových podmínek, maximálně však do výše 1,1 násobku celkové kupní ceny
za celý předmět smlouvy. Prodávající prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom
a že s tímto právem kupujícího bezvýhradně souhlasí.
Článek V.
Platební podmínky

5.1

Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy.
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5.2

Úhrada bude prováděna na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím,
jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí zboží odsouhlasený kupujícím.

5.3

Právo prodávajícího vystavit daňový doklad (fakturu) vzniká po řádném dodání zboží
či po řádném dodání dílčí dodávky zboží.

5.4

Daňový doklad musí mít náležitosti účetního dokladu podle zák. č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě údajů o kupujícím je prodávající
povinen uvést v daňovém dokladu i pořadové číslo výběrového řízení V Z 18/2019,
smlouvy a případně číslo příslušného smluvního dodatku.

5.5

Nebude-li daňový doklad splňovat veškeré zákonné náležitosti a náležitosti
dohodnuté smluvními stranami, je kupující oprávněn daňový doklad s uvedením
důvodu vrátit prodávajícímu. V takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti
od doručení opraveného či nového daňového dokladu.

5.6

Splatnost faktury činí nejméně třicet (30) kalendářních dnů a počítá se ode dne
prokazatelného doručení faktury kupujícímu.

5.7

Faktury předložené v prosinci musí být doručeny kupujícímu nejpozději
do 6. prosince daného roku. Připadne-li tento den na sobotu nebo neděli, je
posledním dnem pro předložení faktury pracovní den nejblíže následující.
Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude
automaticky stanovena na 50 dnů ode dne doručení faktury, s čímž prodávající
podpisem smlouvy výslovně souhlasí. Kupující tak není v prodlení, uhradí-li fakturu
do 50 kalendářních dnů po jejím obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který
je na faktuře uveden jako den splatnosti.

5.8

Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované
částky z účtu kupujícího. Kupující není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do třiceti
(30) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je
na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5.9

Daňový doklad bude doručen kupujícímu neipozděii do čtrnácti Í141
kalendářních dnů od okamžiku převzetí zboží kupujícím, a to osobně
na podatelnu kupujícího, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb
na
adresu
sídla
kupujícího
nebo
na
e-mailovou
adresu
...............@nhkladrubv.cz.

5.10

Finanční prostředky poskytované prodávajícímu na základě této smlouvy nemohou
být předmětem výkonu práv třetích subjektů.
Článek VI.
Smluvní pokuty

6.1

V případě prodlení s dodáním zboží má kupující právo po prodávajícím požadovat
úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží bez DPH, s jehož předáním
je prodávající v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

6.2

Prodávající se zavazuje uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy na účet
kupujícího do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

6.3

V případě prodlení s odstraněním vad zboží se prodávající zavazuje uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadného zboží bez DPH, a to
za každý započatý den prodlení.

6.4

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady
škody.
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Článek VII.
Prohlášení prodávajícího
7.1

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné vady, které by bránily užívání
předmětu koupě k obvyklému účelu.
Článek VIII.
Odpovědnost za vady a záruka

8.1

Prodávající výslovně ujišťuje kupujícího, že kupované zboží je bez vad.

8.2

Prodávající nese odpovědnost za to, že zboží je dodáno v množství, jakosti
a provedení dle této smlouvy a že dodané zboží podle této smlouvy je ke dni dodání
kupujícímu plně funkční a splňuje technické parametry uvedené výrobcem.

8.3

Prodávající poskytuje záruku za kvalitu zboží v délce 24 měsíců ode dne podpisu
předávacího protokolu. Prodávající zaručuje, že dodané zboží bude po dobu záruky
způsobilé pro použití k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené a jinak obvyklé
vlastnosti. Prodávající rovněž přebírá záruku za to, že předaná dokumentace
neobsahuje žádné nesrovnalosti a vady.

8.4

Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady,
za které odpovídá prodávající. Tyto vady je prodávající povinen na své náklady
odstranit (v případě, že kupující nevyužije některé z jiných práv definovaných
právními předpisy nebo touto smlouvou), v souladu příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a níže
uvedenými podmínkami.

8.5

Kupující se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u prodávajícího do 10
pracovních dnů od převzetí u vady zjevné a do 15 pracovních dnů od zjištění vady
skryté. Součástí tohoto oznámení kupujícího o existenci vady bude i sdělení, jaké
právo z odpovědnosti za vady si kupující zvolil.

8.6

V případě, že vadné plnění představuje nepodstatné porušením této smlouvy, pak
má kupující právo, aby si zvolil, zda bude po prodávajícím požadovat:
a) odstranění vady nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.7

Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy kupující neoznámí prodávajícímu, které
z výše uvedených práv si zvolil, platí, že má zájem, aby došlo k odstranění vady
zboží, a to za podmínek stanovených v této smlouvě.

8.8

Prodávající se zavazuje zahájit odstranění vady do 5 pracovních dnů od jejího
nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Prodávající v této lhůtě písemně
oznámí kupujícímu lhůtu, v jaké bude vada odstraněna. Tato lhůta nesmí být delší
než 14 kalendářních dnů od nahlášení vady.

8.9

Odmítne-li prodávající nedůvodně odstranit vadu nebo neodstraní-li prodávající vadu
či nezahájí odstraňování vady ve lhůtě dle odst. 8.8 tohoto článku, je kupující
oprávněn změnit volbu svého nároku z vady tak, že namísto jejího odstranění může
žádat přiměřenou slevu z kupní ceny ve výši vynaložených nákladů na odstranění
takové vady a odstranit vadu sám či prostřednictvím třetí osoby, a to bez újmy
na svých právech ze záruky dle této smlouvy.

8.10

Prodávající je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá.
Náklady na odstranění vady v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu prodávající.

K

8.11

V případě že vadné plnění představuje podstatné porušení této smlouvy (tedy
především, nikoliv však výlučně, v případě neodstranitelné či neopravitelné vady),
pak má kupující právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
c) odstoupení od kupní smlouvy.

8.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy kupující neoznámí prodávajícímu, které
z výše uvedených práv si zvolil, platí, že má zájem, aby došlo k odstranění vady
opravou věci.
8.13

Prodávající se zavazuje, že uhradí kupujícímu veškeré škody vzniklé z vady a náklady
spojené s reklamací.
Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1

Kupující, nad rámec obecné úpravy dle platných a účinných právních předpisů, je
také oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení
s dodáním předmětu plnění déle než 30 dní a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů
od doručení písemného oznámení kupujícího o takovém prodlení a dále v případě
neodstranitelné či neopravitelné vady zjištěné v záruční době.

9.2

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, jestliže
okolnost vyšší moci, kterou smluvní strany rozumějí zejména živelné pohromy nebo
společenské a politické události či změny v právních aktech, které strana nemohla
předvídat, ani jim zabránit, trvá déle než 2 měsíce a mezi smluvními stranami
nedojde k dohodě o odpovídajících změnách smlouvy.

9.3

Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a doručeno
druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení
druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody
vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků
na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Byla-li prodávajícímu před odstoupením
od smlouvy poskytnuta záloha, příp. celá kupní cena, je povinen ji vrátit kupujícímu,
a to do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.

9.4

Odstupující strana má nárok požadovat po druhé smluvní straně úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s odstoupením, nejde-li o odstoupení z důvodů trvání
překážky vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují zejména:
a) přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice
nebo jiné atmosférické poruchy
b) války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky
c) rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení,
zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy
d) výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení

9.5

Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva
a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
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9.6

Kupující je oprávněn snížit část ceny za dodané zboží o částku odpovídající výši
škody, která kupujícímu vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů
na straně prodávajícího.
Článek X.
Závěrečná ustanovení

10.1

Prodávající je podle 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, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo
z veřejné finanční podpory.

10.2

Vztahy vznikající z této smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související,
včetně otázek její platnosti, eventuálně následky její neplatnosti, se řídí
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.3

Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly,
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve zněni pozdějších předpisu).

10.4

Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být prodávajícím postoupena bez předchozího
písemného souhlasu kupujícího. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní
strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna
e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi prodávajícím a kupujícím.

10.5

Pro případ postoupení této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana
nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.

10.6

Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 5 let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

10.7

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech,
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě
ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.8

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu
plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora
uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.9

Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření
této smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě,
2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného
účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se
doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou
přednost v pořadí výše stanoveném.

10.10 Pro vyloučení pochybností prodávající výslovně potvrzuje, že je podnikatelem,
uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní
ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

10.11 Odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, že plnění prodávajícího nemůže být
odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku.
10.12 Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit
především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého
práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla kupujícího.
10.13 Smluvní strany se zavazují neprodleně sdělit druhé smluvní straně jakékoliv změny
jejich adres nebo ostatních identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy
a změnu osoby zmocněnou k převzetí dodávky. V případě porušení této povinnosti
odpovídá smluvní strana za škodu tím způsobenou.
10.14 Obchodní korespondence, dokumentace, manuály k dodávanému zboží, doklady
kvality, protokol o předání a převzetí týkající se předmětu koupě, budou v českém
jazyce.
10.15 V pochybnostech s doručením se má za to, že písemnost byla doručena pátého
pracovního dne po prokazatelném odeslání doporučeného dopisu na adresu
uvedenou v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již nesídlí,
ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak
zmařil doručení.
10.16 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými
vzestupnou číselnou řadou odsouhlasenými oběma smluvními stranami na stejné
listině.
10.17 V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako
neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo
neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné
míře zachovává smysl a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.
10.18 Prodávající podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které
smlouva obsahuje i těch, které budou následně prodávajícím poskytnuty, podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní
tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
10.19 Kupující je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv. Prodávající podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy,
ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud
tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem
předpokládané skutečnosti.
10.20 Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí kupující.
10.21 Kupující je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Prodávající podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním
smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 citovaného
zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství,
či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
10.22 Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů
a informací uvedených v tomto článku a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá
pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
10.23 Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž
kupující obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující vyhotovení jedno (1).

♦♦♦
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10.24 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že tato smlouva je výrazem
jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
10.25 V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

V Kladrubech nad Labem

dne 1 2 -06- 2019

Ve Dvoře Králové nad Labem
dne

17 .06.2019

za kupujícího
Ing. Jiří Machek, ředitel

Ing. Jiří Hlavatý, o
h
jíc
a
v
á
d
rstatutární ředitel
p
z

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění (Ceník)

(pevně připojená příloha totožná s Přílohou č. 4 výzvy)

i z
JS_ m .

příloha

č.

4 výzvy - Podrobná specifikace předmětu plnění (Ceník)

Podrobná specifikace předmětu plnění (Ceník)

Pol.
číslo

Název - specifikace

Obchodní název
produktu

Množství (ks)*
Kladruby
nad Labem

Slatiňany

celkem

Cena celkem
Cena za ks
(bez DPH)

bez DPH

DPH

vč. DPH

1

strečová fólie
- foukaná
- pětivrstvá
- tloušťka 25 pm
- šíře 500 mm
- návin 1 800 m
- bílá barva

SILOTITE 500

0

48

48

1 329,00 Kč

63 792,00 Kč

13 396,32 Kč

77 188,32 Kč

2

síťovina I
- zadavatel požaduje, aby byla síťovina kompatibilní s lisem John
Deere 960, a aby se při balení balíku síť z důvodu lepší ochrany
balíku, bezpečnosti zaměstnanců při manipulaci s balíkem, snížení
ztrát obsahu balíku a za účelem efektivního skladování balíku,
napnula přes okraj balíku (např. sít CoverEdge) - zadavatel
umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
- pevnost v tahu min. 270 kg
- tažnost 16 - 20 %
- šíře 1 300 mm
- návin 3 800 m

JOHN DEERE
OVER-EDGE
3 800 MM

28

0

28

4 437,00 Kč

124 236,00 Kč

26 089,56 Kč

150 325,56 Kč

3

síťovina II
- pevnost v tahu min. 270 kg
- tažnost 16 - 20 %
- šíře 1 250 mm
- návin 3 000 m

JUTA NET MASTER
125/3000

56

56

112

2 400,00 Kč

268 800,00 Kč

56 448,00 Kč

325 248,00 Kč

456 828,00 Kč

95 933,88 Kč

552 761,88 Kč

Celkem

^Množství kusů rolí je pouze orientační a může se lišit v závislosti na konkrétních potřebách zadavatele

