RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
č. kupujícího E633-S-1220/2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále v textu jen: „Občanský zákoník“)
„Svařovací dávky pro údržbu železničního svršku“
(dále v textu též jen „Smlouva“)

Čl. I.
Smluvní strany
1.1. Kupující
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. ………………………, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: …………………
Kontaktní zaměstnanci kupujícího:
a) ve věcech smluvních:
Ing. …………………., ředitel Oblastního ředitelství Olomouc
b) ve věcech technických:
Ing. ………………….., Oblastní ředitelství Olomouc
vedoucí Odboru technického rozvoje, tel.: ……………….., mobil: …………………
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dále též společně uváděni jako „kupující“)
1.2. Prodávající
Form-Thermit, spol. s.r.o.
se sídlem: Brno, Gromešova 6a, PSČ 621 00
IČ: 49966758, DIČ: CZ49966758
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13210
zastoupena: RNDr. ……………………, jednatelem společnosti
bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. ……………………..
(dále jen „prodávající“)
Kontaktní zaměstnanci prodávajícího:
a) ve věcech smluvních (včetně podpisu této Smlouvy, a jejích případných dodatků):
RNDr. ………………, jednatel společnosti
mobil: ………………
b) ve věcech technických:
…………………….
mobil: ……………
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
Form-Thermit, spol. s.r.o.
Brno, Gromešova 6a, PSČ 621 00
(dále též uváděn jako „prodávající“)
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1.3.

Obě smluvní strany prohlašují, že mají plnou a ničím neomezenou způsobilost k právním
úkonům a že uzavírají tuto kupní Smlouvu o koupi a prodeji věcí movitých dle jejího níže
uvedeného obsahu.

1.4.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku I. této
Smlouvy a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v
úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Čl. II.
Výchozí podklady a údaje
2.1.

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
a) Výzva ve věci: „Výzva k podání nabídky“ na veřejnou zakázku „Svařovací dávky pro
údržbu železničního svršku“, Č.j.: 2579/2016-OŘ OLC-OPI ze dne 29. 3. 2016.
Nabídka prodávajícího ze dne 7. 4. 2016 včetně Formuláře pro sestavení nabídky doručená
poštou dne 8. 4. 2016 (dále v textu jen: Nabídka prodávajícího“), která byla vybrána
rozhodnutím kupujícího s označením: „ROZHODNUTÍ zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky“ Čj.: 3060/2016-OŘ OLC-OPI ze dne 18. 4. 2016, jako nejvhodnější.
b) Technické podmínky dodací pro dávky na aluminotermické svařování kolejnic technologií
ELEKTRO-THERMIT (TPD 1/98 AT), schválené SŽDC, s.o. odborem traťového
hospodářství s účinností od 1. Července 2012 ve znění Změny č. 1.

Čl. III
Předmět smlouvy
3.1.

Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, kdy prodávající se
zavazuje dodat kupujícímu dále specifikované movité věci a převést na kupujícího vlastnické
právo k těmto movitým věcem a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní
cenu.

3.2.

Předmětem Smlouvy je dodávka svařovacích dávek (včetně těsnící pasty a vyzdívky
kelímků pro danou svařovací technologii včetně dopravného) pro aluminotermické
svařování kolejnic tvaru S 49, R 65 a UIC 60 pro Oblastní ředitelství Olomouc, které budou
v textu této Smlouvy označovány souhrnně jako „předmět koupě“:
a) Svařovací sada S 49 (600 ks) (dávka, forma, ATS automat)
b) Svařovací sada UIC 60 (100 ks) (dávka, forma, ATS automat)
c) Svařovací sada R 65 (50 ks) (dávka, forma, ATS automat)

3.3.

Dodávky budou prováděny na základě dílčích objednávek v uvedeném období dle článku V.,
kterými bude zadáván konkrétní počet a typ svařovací sady.

3.4.

Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu uvedené zboží a kupující se zavazuje, že zboží
odebere a zaplatí níže dohodnutou kupní cenu.

Čl. IV.
Kupní cena
4.1.

Kupující se zavazuje za řádně dodaný předmět koupě uvedený v odst.3.2. čl.III této Smlouvy
zaplatit prodávajícímu smluvní cenu, a to
Celková nabídková cena za část A) Svařovací termitové dávky tvar S 49 + těsnící pasta (600 ks)
bez DPH:

645 000,- Kč

příslušná DPH:

135 450,- Kč

včetně DPH:

780 450,- Kč
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Celková nabídková cena za část B) Svařovací termitové dávky tvar UIC 60 + těsnící pasta (100 ks)
bez DPH:
příslušná DPH:
včetně DPH:

123 000,- Kč
25 830,- Kč
148 830,- Kč

Celková nabídková cena za část C) Svařovací termitové dávky tvar R 65 + těsnící pasta (50 ks)
bez DPH:

65 750,-- Kč

příslušná DPH:

13 807,50 Kč

včetně DPH:

79 557,50 Kč

4.2.

Výše uvedená kupní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné na dodání
zboží a související náklady s dodávkou zboží.

4.3.

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.

4.4.

Změnu kupní ceny lze provést pouze písemným dodatkem ke Smlouvě

Čl. V
Termín a místo plnění
5.1.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží, tedy zajistit expedici materiálu z areálu výroby
a dopravu na místo určení, viz níže odst. 5. 2., maximálně do 7 dnů od obdržení jednotlivých
objednávek v období od podpisu této smlouvy do konce prosince 2016.

5.2.

Smluvní strany se dohodly, že k předání a převzetí předmětu koupě dojde na základě výzvy
prodávajícího v místě působnosti kupujícího, tj. na adrese: Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, SOUTH, Jeremenkova 3, 772 00 Olomouc
(dále také „místo plnění“).

K předání a převzetí předmětu koupě bude kupující vyzván prodávajícím telefonicky. Osobami
oprávněnými k předání a převzetí této výzvy jsou:
a) Za kupujícího: p. …………………, tel.: …………….., mob.: ………………..
b) Za prodávajícího: p. …………………, mob.: ……………..
O změně výše uvedených oprávněných osob anebo telefonních čísel jsou smluvní strany
povinny se navzájem neprodleně informovat, v opačném případě nese příslušná smluvní strana
odpovědnost za případné škody vzniklé nedodržením této povinnosti.
5.4. Osoba, oprávněná k převzetí, provede kontrolu dodávky dle dodacího listu.
5.3.

Čl. VI
Platební podmínky
6.1.

Cena za dodání předmětu dodávky bude hrazena vždy ve formě bezhotovostního převodu či
bezhotovostních převodů na účet prodávajícího.

6.2.

Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem předání zboží odpovědnému zástupci kupujícího.
Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy kupujícího a číslo konkrétní objednávky a faktura bude
obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů dle platných a účinných právních předpisů České
republiky.
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6.3.

Cenu uhradí kupující na základě dílčích daňových dokladů a konečného daňového dokladu,
který je prodávající povinen doručit příjemci na adresu:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

6.4.

Na faktuře (daňovém dokladu) musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a číslo
příslušného smluvního dodatku. Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh
dokladů podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění,
náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
v platném znění.

6.5.

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat potřebné náležitosti, je oprávněn ji kupující
vrátit prodávajícímu s uvedením důvodu nezaplacení. Prodávající je oprávněn vystavit nový
daňový doklad, kupující není v tomto případě v prodlení s placením. Lhůta splatnosti začne
znovu běžet až po doručení nového daňového dokladu na adresu kupujícího.

6.6.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s plněním peněžitého závazku je
dlužník povinen zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši s tím, že v případě prodlení
objednatele s placením, tj. s plněním peněžitého závazku, nebude prodávající vůči kupujícímu
po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti daňového dokladu uplatňovat vůči
kupujícímu, tj. Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, úroky z prodlení.

6.7.

Lhůta splatnosti všech daňových dokladů včetně dílčích je 30 kalendářních dnů.

6.8.

Prodávající nebude po kupujícím požadovat zálohové platby.

Čl. VII
Smluvní pokuta a jiné sankce
7.1.

Prodávající se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoliv závazku
kupujícího a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí ze Smlouvy třetím osobám bez
souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že prodávající poruší toto smluvní ujednání, je
kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výší 20 % z hodnoty postoupené pohledávky,
minimálně však ve výši 5 000,--Kč.

Čl. VIII
Nabytí vlastnického práva
8.1.

Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny,
přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího
okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

Čl. IX
Záruka na jakost, kvalita materiálu a pojištění prodávajícího
9.1.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží, svařovací sady (svařovací sada
obsahuje dávku, formu, ATS automat), opakovaně v délce 18 měsíců ode dne vystavení
protokolu o kontrole jakosti AT dávek.
Prodávající bezplatně vymění, po uplynutí 18 měsíců, nespotřebované dávky v nepoškozených
obalech za nové včetně nových forem opět se zárukou 18 měsíců.
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9.2.

Kupující je oprávněn reklamovat:
a) vady množství při převzetí;
b) zjevné vady do 7 dnů od převzetí;
c) skryté vady do 7 dnů od zjištění kvalitativní vady, nejpozději však 4 měsíce od převzetí
zboží;
Za přiměřenou lhůtu k odstranění vady se považuje lhůta 20 dnů.

9.3.

Materiál (AT dávky) bude dodáván v kvalitě dle schválených „Technických podmínek dodacích
pro dávky na aluminotermické svařování kolejnic technologií ELEKTRO-THERMIT“ účinných
od 1. července 2012 (TPD 1/12 AT) ve znění Změny č. 1.

9.4.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé neodbornou manipulací a nesprávným skladováním na
straně kupujícího. Dávky musí být uloženy v regálech nebo na paletách podle výrobních sérií
v suchých skladech, odděleně od ostatních hořlavých materiálů. Žárové zápalky musí být
skladovány odděleně od dávek. Ve skladech ani na místě spotřeby nesmí být uloženy dávky
s poškozenými obaly. Tyto dávky musí být vyřazeny a vhodným způsobem zlikvidovány.

9.5.

Prodávající má sjednanou pojistnou smlouvu č. …………………. u pojišťovny Generali. Tato
smlouva kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností firmy a to až do výše 0,5
milionu EUR.

Čl. X
Zajištění jakosti
10.1. Materiál je přejímán pracovníky kupujícího dle TPD 1/12 AT ve znění Změny č.1 a o jeho
kvalitě je vystaven atest, který kupující obdrží při každé dodávce. Po dodání je materiál fyzicky
kontrolován pracovníkem kupujícího dle čl. V., odst. 5.4.
10.2. Materiál je vyráběn v rámci managementu systému jakosti prodávajícího, certifikovaného podle
ČSN EN ISO 9001:2008.

Čl. XI
Ostatní ujednání
11.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku. Případné spory z této smlouvy budou projednány při
nedosažení mimosoudního vyrovnání sporu před místně a věcně příslušným soudem. Tato
smlouva se řídí českým právem.
11.2. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převést na jinou
osobu práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení
12.1. Platnost a účinnost této Smlouvy vzniká dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12.2. Smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které se po
vzájemném souhlasu smluvních stran stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
12.3. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
12.4. Tato Smlouva obsahuje bez příloh šest (6) stran a je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž
každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran kupující obdrží dvě
(2) vyhotovení a prodávající dvě (2) vyhotovení Smlouvy.
12.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými
podpisy.
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12.6. Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému
vyhotovení smlouvy nepřipojenými, jsou tyto dokumenty:
a) Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz bod č. 10. Zadávací
dokumentace Výzvy);
b) Nabídka zhotovitele.

V Olomouci dne 25. 4. 2016
za kupujícího

V Brně dne 26. 4. 2016
za prodávajícího

Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci

Form-Thermit, spol. s.r.o.

…………………………………………..

……………………………………
RNDr. …………………

Ing. ……………………….

Jednatel společnosti

Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc
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