KUPNÍ SMLOUVA
č. smlouvy objednatele: K 640 013 500 15

č. smlouvy dodavatele:

Kupující:
Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zastoupená:
bankovní spojení:
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:
b)

ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové
(dále jen „kupující“) na straně jedné
a
Prodávající:
Název: Megger CZ s.r.o.
Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Budečská 1010/18, PSČ 12000
IČ: 63491362
DIČ: CZ 63491362
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84392
Zastoupená:
bankovní spojení:
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických:
Kontaktní adresa:
Praha 2 - Vinohrady, Budečská 1010/18, PSČ 12000
(dále jen „prodávající“) na straně druhé
(společně také „smluvní strany“)
uzavírají
podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
tuto
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KUPNÍ SMLOUVU
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je v souladu s Výzvou k podání nabídky Dodávka hledačky poruch na
kabelech č. j. 16969/2015 – SŽDC – OŘ HKR – SEE ze dne 14. 9. 2015 a Nabídkou vybraného
uchazeče ze dne 18. 9. 2015 dodávka hledačky poruch na kabelech s GPS modulem včetně
příslušenství, specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen jako „zboží“).
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v této smlouvě sjednaných kupujícímu
výše uvedené zboží a umožnit kupujícímu nabýt k tomuto zboží vlastnické právo.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech
stanovených touto smlouvou.
II.
Kupní cena zboží, platební podmínky
1. Kupní cena zboží specifikovaného v čl. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí
celkem 214 820,- Kč bez DPH
(slovy: dvěstěčtrnácttisícosmsetdvacet korun českých).
2. Kupní cenou uvedenou v odst. 1 tohoto článku této smlouvy se rozumí cena včetně dopravného na
místo plnění určené kupujícím. Jedná se o cenu konečnou, kterou nelze v žádném případě
navyšovat.
3. K ceně zboží uvedené v této smlouvě se účtuje DPH podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura (daňový doklad) pro kupujícího musí splňovat
veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu. Prodávající uvede na faktuře (daňovém dokladu)
číslo této kupní smlouvy, popř. číslo dodatku.
4. Prodávající má právo fakturovat cenu zboží až dnem řádného doručení zboží, tj. předání zboží bez
jakýchkoliv zjevných vad či jiného poškození na místo plnění určené v čl. III. odst. 1. této smlouvy.
5. Kupní cena bude placena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím se
splatností 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu, a to
převodním příkazem na účet prodávajícího. Daňový doklad (faktura) je považován za uhrazený dnem
odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
6. Nebude-li prodávajícím vystavený daňový doklad (faktura) v souladu s odst. 3 tohoto článku této
smlouvy, je kupující oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit prodávajícímu k přepracování. V tomto
případě neběží lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení řádného
daňového dokladu (faktury).
7. Kupní cena bude hrazena na účet prodávajícího, jehož číslo bude uvedeno na daňovém dokladu
(faktuře). Smluvní strany se dohodly, že stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem nebo daňový
doklad prodávajícího bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je kupující oprávněn z finančního plnění uhradit daň
z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně prodávajícího.
III.
Způsob a místo dodání zboží a čas plnění
1. Prodávající se zavazuje smluvené zboží dopravit kupujícímu do místa plnění, kterým je sídlo
organizační jednotky kupujícího:
Správa elektrotechniky a energetiky Pardubice,
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místo plnění: Hlaváčova 206, 530 31 Pardubice
2. Termín dodávky zboží:

do 30.11.2015

3. Smluvní strany se dohodly, že zboží může být dodáno na určené místo plnění v pracovní dny v době
od 7.00 do 13.00 hodin kdykoliv v termínu od účinnosti této smlouvy do 30.11.2015, a to za
předpokladu, že termín plnění bude oznámen v předstihu 2 pracovních dní prodávajícím kupujícímu a
kupující tento termín stejnou formou prodávajícímu potvrdí. Za těchto podmínek je kupující povinen
řádně dodané zboží na určeném místě plnění od prodávajícího převzít.
4. Podmínkou přejímky je ověření kompletnosti veškerého dodávaného zboží. Při provádění přejímky
provede kupující současně namátkovou kontrolu kvality zboží.
5. Okamžikem skončení přejímky přechází veškerá odpovědnost za škodu na zboží na kupujícího.
Skutečnost dokládající uskutečnění přejímky je podpis oprávněného zaměstnance kupujícího a otisk
razítka kupujícího na dodacím listě.
6. Vlastnického práva k předmětu plnění nabývá kupující, jakmile je mu dodané zboží předáno.
7. Prodávající je povinen předat kupujícímu při dodání zboží – dodací list – ve 3 vyhotoveních a kupující
je povinen je řádně potvrdit. Jedno vyhotovení potvrzeného dodacího listu si ponechá kupující a dvě
vyhotovení předá prodávajícímu. Na dodacím listě bude vždy uvedeno:
- přesné označení prodávajícího a kupujícího,
- číslo dodacího listu a datum vystavení,
- číslo kupní smlouvy, popř. číslo dodatku kupní smlouvy,
- druh zboží.
8. Současně s daňovým dokladem (fakturou) zašle prodávající kupujícímu, jako přílohu, jedno
vyhotovení potvrzeného dodacího listu uskutečněné dodávky.
IV.
Vady zboží (reklamace)
1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právy třetích osob, tedy, že nemá právní vady.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu za bezvadný stav předmětu plnění, za dodržení podmínek
uvedených v kupní smlouvě a za správné počty dodaných množstevních jednotek.
3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruční dobu na zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba počne
běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Záruční doba počíná běžet od dodání zboží bez
zjevných vad či poškození.
4. Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží bude bezvadné a bude mít po celou dobu záruční
doby obvyklé vlastnosti odpovídající této smlouvě, obchodním zvyklostem a obsahu příslušných
právních norem platných v den dodání zboží kupujícímu, které se na toto zboží vztahují.
5. Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit při přebírání zboží kupujícím, je kupující povinen
reklamovat již na dodacím listu. Pokud se týká práva kupujícího z vadného plnění, postupuje se dle
ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku. Odchylně od zákona smluvní strany ujednávají, že
vadu zboží lze vytknout do 15-ti pracovních dnů po převzetí zboží.
6. Kupující má právo reklamovat zjištěné vady zboží kdykoliv během záruční doby. K reklamaci přiloží
vždy vadné zboží.
7. Kupující je povinen při odebrání zboží toto zboží řádně prohlédnout. Zjistí-li kupující nebo jeho
zástupce nesrovnalosti v množství zboží, zřejmou porušenost nebo neúplnost dodávky nebo okolnosti
tomu nasvědčující, je povinen o tom spolu s předávajícím sepsat zápis, ve kterém obě strany uvedou
svá stanoviska. Pokud prodávající nebo jeho zástupce odmítne sepsat nebo podepsat tento zápis,
není kupující povinen dodávku převzít.
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8. Lhůta pro vyřízení reklamace vadného předmětu plnění činí 30 kalendářních dnů. Tato lhůta se počítá
ode dne, kdy vadný předmět plnění byl od kupujícího převzat prodávajícím.
9. Prodávající neodpovídá za poškození předmětu plnění živelnou událostí, mechanickým poškozením
ze strany kupujícího nebo třetí osoby, nevhodným skladováním, popř. použitím k účelu, který není
obvyklý u tohoto druhu předmětu plnění.
V.
Sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení)
1. Pokud prodávající bude v prodlení s řádným dodáním zboží, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní
pokutu ve výši 0,03 % ceny nedodaného předmětu plnění (bez DPH) za každý den prodlení,
maximálně však 5 % ceny nedodaného předmětu plnění (bez DPH), se kterým je prodávající
v prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny (faktury – daňového dokladu) vzniká
prodávajícímu právo účtovat zákonný úrok z prodlení. Smluvní strany se dohodly, že po dobu
minimálně 14 kalendářních dnů nebude uplatňován úrok z prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, která vznikla v příčinné
souvislosti s porušením smluvní povinnosti, jenž má za následek placení smluvní pokuty.
4. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po
zaplacení smluvní pokuty.
5. Povinnost zaplatit
a) smluvní pokutu podle odstavce 1 tohoto článku této smlouvy vzniká prodávajícímu do 30 dnů od
doručení výzvy kupujícího prodávajícímu k zaplacení smluvní pokuty,
b) úrok z prodlení podle odstavce 2 tohoto článku této smlouvy vzniká kupujícímu do 30 dnů od
doručení výzvy a vyčíslení částky prodávajícím.
6. Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převádět na
třetí osobu. Porušení tohoto ujednání je podstatným porušením povinností z této smlouvy a druhá
strana může od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy zaniká smlouva ex tunc, tj. od počátku.
7. Prodávající se zavazuje nepostoupit své pohledávky plynoucí z kupní smlouvy třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že prodávající poruší toto smluvní
ujednání, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20% postoupené
pohledávky, minimálně však 5 000,- Kč. Povinnost zaplatit tuto smluvní pokutu vzniká prodávajícímu
do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy kupujícího prodávajícímu k zaplacení smluvní pokuty.
8. V případě prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží, tj. bez zjevných vad či jiného poškození,
které bude delší jak 30 dnů, má právo kupující odstoupit od smlouvy. V tomto případě se smlouva ruší
od počátku, tj. ex tunc.
VI.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Smlouva vzniká a nabývá účinnosti
dnem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s předmětem plnění,
jakož i s obsahem této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace
a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, zejména jestliže by
jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. Kupující si však vyhrazuje právo sdělit
třetím osobám informace, jejichž povinnost ke zveřejnění mu vyplývá ze zákona, popř. z rozhodnutí
orgánu veřejné či soudní moci, a to s ohledem na skutečnost, že hospodaří s majetkem státu.
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3. Změny smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze písemnou formou (číslovanými dodatky)
a po vzájemné dohodě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou,
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Veškeré spory z této
smlouvy, u nichž nedojde k dohodě, budou řešit soudy České republiky.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré právní jednání adresované druhé smluvní straně
nabývají účinnosti dnem doručení na adresu, kterou si pro účely doručování v záhlaví této smlouvy
označily jako sféru své dispozice, a to bez ohledu na skutečnost, kdy se druhá strana fakticky
s právním jednáním seznámí. Tudíž právní jednání je učiněno již samotným doručením na adresu
uvedenou ve smlouvě
6. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik
smluvního vztahu, bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně
a srozumitelně.
7. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Pokud není v této
smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající obecně závazné právní předpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech (o pěti stranách). Každé vyhotovení má
platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran kupující obdrží 2 (dvě) vyhotovení smlouvy a
prodávající obdrží také 2 (dvě) vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a že smlouvu uzavřely na základě pravé
a svobodné vůle. Na důkaz toho stvrzují smlouvu svými podpisy.
Příloha č.1: Cenová nabídka

V Hradci Králové dne 13.10.2015

V Praze dne 8.10.2015

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

………………………………………

………………………………………

Správa železniční dopravní cesty,
statní organizace

Megger CZ s.r.o.
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