Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1

Č.j.: S 9505/2016-SŽDC-O8/17

KUPNÍ SMLOUVA č. S9505/2016-SŽDC-O8/17
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Kupující:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zastoupená
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Prodávající: DISPO Družstvo invalidů
zapsaná v obchodním rejstříku DrXCIX 543 vedeném rejstříkovým
soudem v Praze
Praha 4, Vrbova 1503/19a, PSČ 147 00
IČO: 00027766, DIČ: CZ00027766
zastoupená
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky
s názvem „Dodávky stejnokrojové obuvi SŽDC 2016“, č.j. S9505/2016-SŽDC-O8
(dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
1. Předmět koupě (přesná specifikace)
1.1. Předmětem koupě jsou dodávky stejnokrojové obuvi pro zaměstnance SŽDC s.o.
1.2. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
1.3. Předmět koupě (dále též: „zboží“) musí splňovat podmínky stanovené právními
předpisy, normami ČSN a schválenými Technickými podmínkami dodávek (dále
jen „TPD“) uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy.
1.4. Jakost a provedení Předmětu koupě je určeno TPD a vzájemně odsouhlaseným
referenčním vzorkem. Předmět koupě musí mít shodné vlastnosti s vlastnostmi
uvedenými v dokumentaci ke zboží, předložené v nabídce na veřejnou zakázku.
2. Kupní cena (bez DPH)
2.1. Cena předmětu koupě je 9 931 500,- Kč bez DPH.
2.2. Ceny jednotlivých komodit jsou stanoveny na základě výsledku elektronické
aukce, která se uskutečnila dne 8. 6. 2016, a jsou pro obě smluvní strany
závazné po celou dobu platnosti této smlouvy.
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3. Místo a doba dodání
3.1. Místo dodání je organizační složka kupujícího, kterou je Sklad výstrojních
součástí, Na Důchodě 719, 501 01 Hradec Králové (dále jen: „SVS“ a též:
„Objednatel“). V případě měřenek (nestandardních velikostí) může Objednatel
požadovat dodání zboží i na jinou adresu na území České republiky.
3.2. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě objednávek, vystavených
Objednatelem a potvrzených Objednatelem i Prodávajícím, které budou
obsahovat zejm. jméno, funkci a podpis oprávněné osoby, název kupujícího
a razítko, IČO, DIČ, fakturační adresu a bankovní spojení objednatele
i Prodávajícího, specifikaci zboží, množství, požadovaný velikostní sortiment,
cenu za 1 pár, místo určení a požadovaný termín dodání zboží.
3.3. Objednávka požadovaného zboží musí být doručena Prodávajícímu ve dvou
vyhotoveních nejpozději 30 kalendářních dnů před požadovaným termínem
dodání zboží. Prodávající jeden výtisk potvrdí, uvede termín a způsob dodání
a vrátí nejpozději do 7 kalendářních dnů Objednateli.
3.4. Zboží bude dodáno nejpozději do 30 dnů od doručení objednávky
Prodávajícímu, pokud Objednatel ve své objednávce nepožaduje pozdější
termín dodání.
3.5. V případě, že po potvrzení objednávky nastanou u smluvních stran
skutečnosti mající vliv na dodržení sjednaného času plnění uvedeného
v potvrzené objednávce, je smluvní strana, u které tyto okolnosti nastanou,
povinna neprodleně, nejpozději však 3 dny před sjednaným termínem plnění,
dohodnout s druhou smluvní stranou a písemně stvrdit náhradní dobu plnění
s uvedením odůvodnění této změny.
4. Přeprava předmětu koupě
4.1. Pojištění se nevyžaduje.
4.2. Způsob balení je uveden ve vzájemně odsouhlasených TPD.
4.3. Zboží není dodáváno s vratnými obalovými materiály.
4.4. Přejímka zboží se uskuteční po 100% přepočtu dodávaného zboží. Současně
příjemce zboží (zástupce objednatele) provede namátkovou kontrolu kvality
zboží a jeho porovnání se vzájemně odsouhlaseným referenčním vzorkem.
4.5. Zjistí-li příjemce zboží nesrovnalosti v množství, zřejmou porušenost obalů nebo
neúplnost dodávky nebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen o tom spolu
s předávajícím (prodávající osobně, případně přepravce apod.) sepsat zápis, ve
kterém obě strany uvedou svá stanoviska. Pokud předávající odmítne sepsat
nebo podepsat zápis, není příjemce zboží povinen dodávku převzít.
4.6. Skončením přejímky (podepsáním dodacího listu oprávněnou osobou
a otiskem razítka příjemce zboží) přechází vlastnické právo a veškerá
odpovědnost za škodu na zboží na příjemce zboží.
5. Listiny (doklady)
5.1. Prodávající je povinen předat zástupci kupujícího - příjemci zboží dodací list
ve čtyřech vyhotoveních a příjemce zboží je povinen je po přejímce řádně
potvrdit. Dvě vyhotovení potvrzeného dodacího listu si ponechá příjemce
zboží a další dvě Prodávající.
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5.2.

Prodávající předá příjemci zboží ve smyslu občanského zákoníku v platném
znění, nejpozději při dodání zboží doklady vztahující se ke zboží, jinak
se dodávka považuje za vadnou.

6. Záruka
6.1. Záruční doba činí 24 měsíců od data přejímky zboží.
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za řádné provedení předmětu koupě,
za dodržení kvality deklarované v cenové nabídce prodávajícího dle bodu 1.4.
a v příloze č. 3 k této smlouvě a že jeho provedení bude shodné s vzájemně
odsouhlasenými referenčními vzorky.
6.3. Kvalita dodávaného zboží může být Kupujícím namátkově ověřována
u notifikovaných zkušeben, výsledky těchto zkoušek mohou být podkladem
pro případnou reklamaci. V případě zjištění vadného plnění je Prodávající
povinen nahradit vadné zboží zbožím odsouhlaseného typu a kvality. Pokud
již bylo vadné zboží vydáno uživatelům, je Prodávající povinen dodat nové
zboží bez vrácení původně dodaného vadného zboží. Kupující je oprávněn
vymáhat po prodávajícím náklady vynaložené na ověření kvality, jakož i další
vzniklé náklady, a sankce dle obchodních podmínek.
6.4. Reklamaci zboží uplatní u prodávajícího zástupce Objednatele písemně
s uvedením vad. K reklamaci přiloží vždy vadné zboží, příp. i další
dokumentaci (přejímací zápis, fotodokumentace, příp. kopie zkušebního
protokolu notifikované zkušebny apod.).
7. Další ujednání
7.1. Kontaktními osobami smluvních stran jsou
za Kupujícího:
SVS:

za Prodávajícího:

8. Závěrečná ujednání
8.1. Tato smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které tvoří přílohu k této kupní
smlouvě č. 1 (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v Kupní
smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
8.2. Prodávající prohlašuje, že se seznámil
8.2.1. před podpisem této smlouvy se zněním Obchodních podmínek,
8.2.2. s veškerými požadavky Kupujícího dle této smlouvy, přičemž si není
vědom žádným překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného
plnění v souladu s touto smlouvou.
8.3. Kupní smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, kupující obdrží dva výtisky
a prodávající jeden výtisk.
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8.4.

Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy se
řídí českým právním řádem, Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
8.5. Smluvní vztahy neupravené Kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem
a dalšími právními předpisy.
8.6. Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle
Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně
příslušnými.
8.7. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými, postupně číslovanými, dodatky.
8.8. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Kupní smlouva, mají přednost před
zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu,
v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.
8.9. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
8.10. Platnost smlouvy končí uplynutím 12 měsíců od uzavření smlouvy nebo
dodáním zboží o celkovém finančním objemu, uvedeném v bodě 2.1., přičemž
konec platnosti smlouvy je určen tou podmínkou, která nastane dříve.
Ukončení platnosti této smlouvy nemá vliv na uplatnění oprávněných nároků
z plnění smlouvy vyplývajících.
9. Přílohy
příloha č. 1: Obchodní podmínky
příloha č. 2: Specifikace předmětu koupě (sortiment obuvi včetně sjednaných cen,
orientační množství celoročního odběru, číselné označení čárového
kódu MTZ)
příloha č. 3: Dokumentace ke zboží (doklady ke zboží a Technické podmínky
dodávek)

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V Praze dne

V

Tomáš D r m o l a , M B A
náměstek GŘ pro správu majetku

dne

Miloš Š i m o n e k
předseda představenstva

Ing. Larisa R ů ž i č k o v á
místopředseda představenstva
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