Kupní smlouva
Číslo smlouvy prodávajícího č.2015120801

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
(dále v textu jen: „Občanský zákoník“)
„Dodávka vybraných OOPP“
(dále v textu též jen „ Smlouva“)

Čl. I.
Smluvní strany
Kupující
Drážní úřad, státní organizace
Se sídlem:, Wilsonova 300/8, Praha, PSČ 121 06
IČ: 601379425
Organizační složka státu
Zastoupená Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., ředitelem Drážního úřadu
bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú. 33129-011/0710

(dále jen kupující)
a
Prodávající
REpoint mark s.r.o.
se sídlem: Praha 8, Primátorská 296/38, PSČ,180 00
IČ: 021 53 939
DIČ: CZ02153939
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216152
zastoupena: Markem Jedličkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č. ú: 2109877024/2700
(dále jen prodávající)

uzavřeli tuto kupní smlouvu:

Čl. II.
Předmět plnění
2.1 Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodávka osobních ochranných prostředků (dále
jen „OOP“) vybraných kategorií (pracovní oděvy, pracovní, ochranné pracovní pomůcky) pro
zaměstnance Drážního úřadu.
2.2 Množství a specifikace OOP je uvedena v příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. III.
Povinnosti prodávajícího
3.1 Prodávající se na základě kupní smlouvy zavazuje zboží dopravit do místa určení (viz. čl. 6)
3.2 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v řádném technickém stavu a převést na něho vlastnické
právo ke zboží.

Čl. IV.
Povinnosti kupujícího
4.1 Kupující se zavazuje odebrat zboží od prodávajícího a zaplatit za něj kupní cenu. Za dodané zboží se
kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit v souladu s ustanoveními článku 5 smlouvy.
4.2 Kupující umožní prodávajícímu nebo jeho přepravci nezbytné složení zboží ve svých prostorách včetně
přístupu autodopravy za účelem bezpečného vyložení zboží.
4.3 Kupující zkontroluje kompletnost dodávky zboží, případně prověří funkci předávaného zboží neprodleně
po řádném předání předmětu smlouvy nebo jeho části. V případě, že zboží bude vykazovat vady, je
prodávající povinen zjištěné vady odstranit nebo dodat nové zboží splňující podmínky smlouvy.

Čl. V.
Kupní cena a platební podmínky
5.1 Maximální cena dodávek zboží 417004,00 Kč bez DPH, 504575,00,00 Kč s DPH.
5.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude uhrazena kupujícím po uskutečnění každé dílčí dodávky.
5.3 Kupující zaplatí cenu zboží na základě daňových dokladů - faktur (ve dvou výtiscích), které musí mít,
kromě úplného nezkráceného názvu kupujícího, náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28
odst. (2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
účetního dokladu podle ustanovení § 11 odst. (1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
5.4 Nebude-li mít daňový doklad - faktura - náležitosti požadované právními předpisy, je kupující oprávněn
prodávajícímu daňový doklad - fakturu - s uvedením důvodu vrátit. V případě oprávněného vrácení
daňového dokladu - faktury - prodávajícímu, přestává lhůta splatnosti plynout. Nová lhůta splatnosti
začne běžet od doručení nového či opraveného daňového dokladu - faktury - kupujícímu.
5.5 Splatnost daňových dokladů - faktur - se sjednává na dobu 10 dnů od data jejich doručení kupujícímu.
Úhradu daňových dokladů - faktur - provede kupující ve lhůtě její splatnosti bankovním převodem na
účet prodávajícího, uvedený v záhlaví smlouvy.
5.6 Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad - faktura - je považována za uhrazenou dnem odepsání
fakturované částky z účtu kupujícího. Pro potřeby vyúčtování úroku z prodlení prodávající ověří datum
odepsání kupní ceny u kupujícího.

Čl. VI.
Dodací podmínky
6.1 Místem plnění předmětu smlouvy je: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
Dopravu zajišťuje prodávající do místa plnění na své náklady.
Vlastnické právo k předmětu smlouvy nabývá kupující, jakmile je mu dodané zboží předáno.
6.2 Předání a převzetí předmětu smlouvy bude stvrzeno dodacím listem, který potvrdí pověřený
zaměstnanec kupujícího.
6.3 Příjem zboží v sídle kupujícího se uskutečňuje v pracovních dnech (pondělí až pátek), mimo uvedenou
dobu pouze po předchozí domluvě.

6.4 Prodávající je povinen zaslat kupujícímu nejpozději s dodávkou doklady, vztahující se ke zboží ve
smyslu ustanovení § 2087 občanského zákoníku, jinak se dodávka považuje za vadnou. Prodávající je
povinen předat kupujícímu při dodání zboží dodací list.
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
- celkové množství dodávaného zboží
- místo určení

Čl. VII.
Balení a obaly
7.1 Prodávající je povinen předmět plnění zajistit pro přepravu ve smyslu ustanovení § 2097 občanského
zákoníku a dle případné specifikace uvedené ve smlouvě.
7.2 Vratné obaly a přepravní prostředky vrací kupující do místa určeného prodávajícím a není-li určeno, do
místa, odkud byla dodávka odeslána.

Čl. VIII.
Záruční, servisní a reklamační podmínky
8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za řádné provedení předmětu smlouvy, zejména za dodržení
technických podmínek uvedených v kupní smlouvě a za množství zboží.
8.2 Záruční doba zboží je dohodnuta dle záruky jednotlivých výrobků viz nabídka prodávajícího.
8.3 Záruční doba neběží:
•

po dobu, po kterou nemůže kupující předmět smlouvy nebo vadou dotčenou část předmětu
smlouvy užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá prodávající

•

po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady předmětu smlouvy nebo jeho části

•

nemůže-li kupující pro vadu předmětu smlouvy nebo jeho části užívat, kromě vadou dotčené
části i jinou související část předmětu smlouvy, neběží ani záruční doba poskytnutá na
související část předmětu smlouvy

•

vždy ode dne, kdy prodávajícímu vznikla podle ustanovení této smlouvy povinnost započít s
odstraňováním vady; nejdříve však ode dne, kdy kupující fakticky umožnil prodávajícímu zahájit
práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy prodávající předá kupujícímu vadou dotčený
předmět smlouvy nebo jeho část po jejím odstranění

8.4 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou záruční doba podle předchozích ustanovení neběží.
8.5 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným
zacházením, které je v rozporu s normami, jakož i na poškození nadměrným mechanickým opotřebením.
8.6 Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo násilného poškození.
8.7 Vady a množstevní rozdíly je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jeho
dodání do místa určení.
8.8 Vady zboží vyplývající z kvality dodaného zboží může kupující uplatňovat kdykoliv po celou dobu
trvání záruky.
8.9 Vady předmětu smlouvy může oznámit prodávajícímu kupující nebo příjemce zásilky. Příjemce zásilky
tak činí jako zástupce kupujícího, který pak dále jedná s prodávajícím. Jestliže vady oznamuje příjemce
zásilky a pošle opis oznámení o vadách kupujícímu, plní tím vůči němu povinnost oznámit vady
předmětu plnění.

8.10 Zjistí-li kupující nebo příjemce zásilky nesrovnalosti v množství zboží, zřejmou porušenost nebo
neúplnost dodávky nebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen o tom spolu s předávajícím sepsat
reklamační protokol, ve kterém obě strany uvedou svá stanoviska. Dokud předávající odmítá sepsat nebo
podepsat zápis, není kupující nebo příjemce zásilky povinen dodávku převzít.
8.11 Odpovědnost za vady musí být uplatněna písemnou formou. Reklamační protokol musí obsahovat
detailní popis závady, případně fotodokumentaci, údaje o dodávce a místo uložení reklamovaného zboží.
Podle charakteru závažnosti vady bude kupující v rámci uplatňování odpovědnosti za vady požadovat
odstranění vad dodáním náhradního zboží, přičemž náklady na jeho výměnu, včetně nezbytných, přímo
souvisejících nákladů na opravu, ponese prodávající, případně prodávající poskytne kupujícímu
přiměřenou slevu z kupní ceny, s kterou bude kupující souhlasit.
8.12 Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dnů po doručení reklamačního protokolu
prodávajícímu.
8.13 Odmítne-li prodávající požadavek kupujícího na odstranění vady, zavazují se smluvní strany uskutečnit
místní šetření za účelem prokázání, zda je požadavek kupujícího na odstranění vad oprávněný či nikoliv.
O tomto šetření sepíší smluvní strany zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
8.14 V případě, že je vada předmětu smlouvy neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat do 30 dnů od
zjištění této skutečnosti kupujícímu náhradní předmět plnění nebo kupujícímu poskytnout přiměřenou
slevu z ceny předmětu smlouvy. Rozhodnutí, zda kupující přijme náhradní plnění nebo slevu z ceny, je
na kupujícím.

Čl. IX.
Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou dodatku ke smlouvě.
9.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky. Smlouva je vyhotovena 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. Smluvní strany prohlašují, že si
tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a s jejím
obsahem souhlasí.
V Praze dne 15.12 2015

V Praze dne 15.12. 2015

……….……………………………….
za kupujícího

……….…………………………………
za prodávajícího

Drážní úřad

REpoint mark s.r.o.

Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
Ředitel Drážního úřadu

z.p. Martin Schmidt
za jednatele společnosti

