Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku Č. 89/2012 Sb. v platném znění

1.
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Obec Větřní
Na Žofině 191,382 11 Větřní
00246182
CZ00246182
Mgr. Bc. Antonínem Krákem, starostou obce
Česká spořitelna a.s., pobočka Český Krumlov
0580010319/0800

dálejen" kupující"
a

2.
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Unikont Group s.r.o.
Služeb 609, 10800 Praha 10
41193113
CZ41193113
Radkem Bukovským - jednatelem
Reiffeisen Bank
2202320001/5500

dálejen" prodávající"

shodli na uzavření této
Smlouvy kupní
(dle § 2079 a následujících občanského zákoníku)
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Článek I.
Definice
Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam mají tyto
pojmy následující význam.

1.1 Technické podmínky: Definice předmětu plnění v technických podmínkách dle přílohy Č. 1 k
této smlouvě.

1.2 Specifikace nabídky: Definice předmětu plnění v nabídce kupujícího dle přílohy Č. 2 k této
smlouvě.

1.3 Zboží: movitá věc - speciální zametací nástavba specifikovaná Technickými podmínkami a
Specifikací nabídky.

1.4

Služby: Služby související s dodáním Zboží spočívající v dodávce 1 ks zametací nástavby pro
Multicar Tremo Carrier S 4x4

1.5

Místo plnění: Obec Větřní, areál Služeb obce, Na Žofině 191 ,382 11 Větřní

Článek II.
Předmět smlouvy

11.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží včetně Souvisejících služeb a kupující se mu
za to zavazuje uhradit kupní cenu dle odst. VI.2 této smlouvy.

1I.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Zboží jsou stanoveny v Technických
podmínkách, Specifikaci nabídky, obecně závaznými technickými normami a dalšími předpisy a
ČSN v posledním znění, specifikací výrobce a mezinárodně uznávanými standardy jakosti tohoto
druhu zboží. Pokud jsou jednotlivé zdroje specifikace v rozporu platí pokud jde o kvalitativní
parametry vždy nejpřísnější (či pro kupujícího nejvýhodnější) definice z těchto zdrojů a pokud dle
těchto kritérií nelze jednoznačně rozhodnout pak v tomto pořadí: kogentní požadavky právních a
jiných všeobecně závazných právních norem, Technické podmínky, Specifikace nabídky,
dispozitivní požadavky právních norem a ČSN, mezinárodně uznávané standardy jakosti a nakonec
specifikace výrobce.

11.3 Prodávající se zavazuje dodat Zboží a Služby vlastním jménem, na vlastní nebezpečí,
odpovědnost a náklady.
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Článek III.
Čas plnění

III.I Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou
následující: předmět plnění bude předán zadavateli nejpozději do 14 ti týdnů od podpisu kupní
smlouvy.

lII.2 Proškolení obsluhy bude provedeno do 3 pracovních dní od termínu dodávky předmětu
plnění

III.3 Nejpozději 7 dní před datem předání Zboží je prodávající povinen předat Kupujícímu veškeré
k předmětu plnění náležející dokumentaci a doklady, včetně záručních listů, atestů použitých
výrobků a materiálů, podrobný návod na použití a technickou dokumentaci obsahující zásady pro
vykonávání kontrol a zkoušek. Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je prodávající
povinen dodat je spolu s překladem od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka
v seznamu tlumočníků příslušným krajským soudem do českého jazyka. V případě pozdního
předání byť jen jediného z těchto dokumentů je Kupující oprávněn posunout jednostranně termín
předání, tak aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních
dnů.

lIlA Současně s předáním zboží je Prodávající povinen dodat Kupujícímu i Služby.
Článek IV.
Místo plnění

IV.I Prodávající je povinen předat Zboží a dodat Služby v Místě plnění. Kupující je oprávněn
jednostranným písemným úkonem změnit Místo plnění, pokud půjde o adresu ve Městě Větřní.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.I Prodávající zastupuje ve věcech:
V.1.1 Smluvních
V.1.2 Technických

: Radek Bukovský
: Mgr.Michal Svoboda

V.2 Kupujícího zastupuje ve věcech:
V.2.1 Smluvních
V.2.2 Technických

: Mgr. Antonín Krák, starosta obce Větřní
: Miroslav Vrábe1,vedoucí Služeb obce Větřní
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Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

Vl.l Cena za dodání Zboží a poskytnutí Služeb je stanovena dohodou smluvních stran.
VI.2 Smluvní cena za Zboží a dodávku Služeb je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem
947000,- Kč. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního
předpisu.

VI.3 Cena Zboží a Instalace je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po předání Zboží
a dodání Služeb a odstranění vad s 30ti denní splatností.
VI.4 Faktura musí být Kupujícímu doručena nejméně 15 dnů před požadovanou dobou splatnosti.
Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude
odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy má se za to, že částka je
splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VI.5 Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu Kupujícího.
VI.6 Dostane-li se Kupující do prodlení s úhradou fakturované částky, je povinen kromě dlužné
částky uhradit Prodávajícímu
předpisem.

úrok z prodlení

ve výši stanovené

obecně závazným

právním

Článek VII.
Smluvní pokuty

VII. 1

Při nedodržení některého z termínu dodání Zboží a Služeb z důvodu, který nespočívá na
straně Kupujícího, je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý
den prodlení.

VII. 2

Jestliže bude Prodávající v prodlení s předáním Zboží a Služeb více jak 30 kalendářních
dnů, bude povinen zaplatit Kupujícímu navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč.

VII.3

Neodstraní-li Prodávající v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených
v odst. VID.3 zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že jde
o vadu bránící řádnému užívání a 2.000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání, a
to za každý započatý den prodlení.

VIlA
V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy dle odst. IX.l.2 této smlouvy má Kupující
právo na smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
VII.5

Není-li služba hotline v časech specifikovaných v odst. X.1 dostupná či v případě, že
nejsou pro odpověď na dotaz dodrženy lhůty zde uvedené zavazuje se Kupující uhradit
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Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s plněním těchto
povinností.

VIL6

Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé
škody a to v plném jejím rozsahu.

Článek VIII.
Záruční doba

VlILI

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží včetně Instalace v době trvání
36 měsíců od data předání Zboží dle odst. IILI.

VIII.2

Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka,
oznámí tuto skutečnost Kupující bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci Prodávajícího
ve věcech technických.

VliL 3

Prodávající se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady bránící
řádnému provozu do 24hodin od jejich oznámení a nebránící řádnému užívání do 7 dnů ode dne,
kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu
odstranění klimatické podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem
Kupujícího. Nebude-li dohodnuto jinak je místem pro odstranění vad Místo plnění.

VlIlA

Prodávající je přitom povinen respektovat časové možnosti Kupujícího a v případě
potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

VIII. 5

Ustanovení odst. VIIL2 až VIII.4 nemá vliv na možnost Kupujícího uplatňovat i jiné
nároky, jenž mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní
předpisy.

VIII. 6

Nezačne-li Prodávající s odstraňováním vady na místě samém do 7 pracovních dnů od
jejího oznámení Kupujícím či neodstraní-li tuto vadu Prodávající ve lhůtě dle této smlouvy je
Kupující oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po
Prodávajícím náhradu takto vynaložených nákladů.
Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

IX.1 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:
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IX.1.I
zahájení insolvenčního řízení s Prodávajícím
IX. 1.2
prodlení s předáním Zboží a Služeb přesahující 15 dnů. Prodávající je
oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: prodlení s úhradou kupní ceny
přesahující 60 dnů.

ČlánekX.
Hotline

X.I Prodávající se zavazuje poskytovat ke Zboží službu hotline na telefonním čísle
+420725392846 a na e-mailové adrese servis@unikont.cz přístupnou minimálně v pracovních
dnech od 9 do 16.00 hod. Odpověď na dotaz Kupujícího mu musí být sdělena či doručena obratem

po jeho oznámení či v případě technicky složitějších dotazů nejpozději následující pracovní den po
jeho oznámení Prodávajícímu v rámci služby hotline.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

XI.I Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen, Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně
číslovány.

XI.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se
příslušným ustanovením občanského zákoníku v platném znění.

XI.3 Pro vzájemné spory si smluvní strany sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v
Českém Krumlově pro spory u nichž je věcně příslušný v první stupni okresní soud a Krajského
soudu v Českých Budějovicích pro spory u nichž je věcně příslušný v první stupni krajský soud.

XI.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XI.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu
podepsat.
Ve Větřní, dne .~. :.

k.! ..

V Praze, dne

f~,5:
;

2 4

kupující
Mgr.Bc.Antonín Krák - starosta
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