Město Nová Včelnice
Tomáš Hrubec, starosta města

Smlouva na dodávku Dopravního automobilu
pro JSDH v Nové Včelnici
uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a
roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Nová Včelnice
zastoupený:
Tomášem Hrubcem, starostou města
sídlo:
Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice
IČ:
00247146
DIČ:
CZ 00247146
email:
starosta@vcelnice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 603173349/0800
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Tomáš Hrubec, starosta města
ve věcech technických: Pavel Poslušný, tel. 777 702 202

Dodavatel:
zastoupen:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
e-mail:
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
ve věcech realizace a předání díla:

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy
1. Nabídka dodavatele ze dne ………….
2. Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nová Včelnice – Dopravní automobil“
Článek II. - Předmět plnění
1. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dodat v rozsahu a za podmínek
ujednaných v této smlouvě objednateli dopravní automobil……………………..bez požární výbavy
v souladu s nabídkou dodavatele (dále jen „dodávka“). Dodavatel se dále zavazuje provádět záruční
pravidelný servis po dobu záruky dle čl. IX odst. 4 této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném
v technických podmínkách dodavatele.
Součástí dodávky je dále:
- Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a předpisy – předepsaných atestů materiálů a
výrobků, prohlášení o shodách, atd. v českém jazyce
Zajištění záručních listů
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Kvalitativní podmínky:
- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími
s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Dodavatel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace zakázky může být důvodem pro zrušení
této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím dodavatelii vznikne.
- Při realizaci plnění mohou být použity pouze takové materiály a zařízení, jejichž použití je
schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při realizaci zakázky budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně
platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s
předmětem plnění a podmínek této smlouvy o dodávce.
- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže
neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané
národní normy.
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u
dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit
ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů,
které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než
uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou
provede správce objednatel, a který musí jejich použití písemně schválit.
- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být
dodavatelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení
2. Objednatel se zavazuje dodávku převzít a zaplatit dodavateli za dodání cenu podle čl. III. této smlouvy a
za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Místem plnění je město Nová Včelnice.

Článek III. - Cena plnění
1. Cena za dodávku byla smluvními stranami dohodnuta jako cena pevná ve výši … Kč bez DPH.
K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty, která bude účtována dle platného zákona o dani
z přidané hodnoty. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dodáním předmětu
plnění vč. nákladů spojených s odevzdáním dodávky v místě určeném objednatelem.

Cena bez DPH
DPH %
Cena celkem vč. DPH

Kč
Kč
Kč

Cena nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů, smluvní cena je cenou nejvýše
přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky.
2. V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí
objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí
objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo
zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o
DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané
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hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
3. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této
smlouvy.
4. Celková cena bude změněna pouze v případě, že dojde ke změně sazby DPH.
Článek IV. - Platební podmínky
1.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu dodávky.

2.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Celková cena dodávky bude
uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného po protokolárním předání a převzetí dokončené a
úplné dodávky dle požadované specifikace a po odstranění případné poslední vady nebo nedodělku
zapsaného v protokolu o předání převzetí dokončené dodávky. O předání a převzetí bude sepsán
písemný protokol.

3.

Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 30 dnů od jeho vystavení.

4.

Daňový doklad bude vystaven do 14 dnů ode dne splnění dodávky (předání a převzetí DA bez vad).

5.

Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání z fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch
dodavatele.

6.

Daňový doklad vystavený dodavatelem musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o DPH č.
235/2004 Sb.
Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně,
popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně
podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.

7.

Nebude-li daňový doklad obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel
oprávněn daňový doklad před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení
opravy. Ve vráceném dokladu vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nového
daňového dokladu. Od doby odeslání nesprávného daňového dokladu přestává běžet doba splatnosti.
Ode dne doručení opraveného daňového dokladu běží nová 30 denní lhůta splatnosti.

Článek V. - Doba plnění
1. Dodavatel se zavazuje dodávku specifikovanou v čl. II. této smlouvy dodat v termínu:
Termín dodání:............................(nejpozději do 31.12.2020)
2. Objednatel se zavazuje, že dodávku převezme ihned po kompletním dokončení a úspěšném
zprovoznění.
Pokud dodavatel připraví dodávku k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel
převzít tuto dodávku i v nabídnutém zkráceném termínu.
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3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným dodáním, a to na základě protokolu o předání
a převzetí dodávky. Za den splnění se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky
objednatelem.
Článek VI. - Podmínky realizace dodávky
1. Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodání ve vyžadované kvalitě a stanoveném
termínu.
2. Škody a ztráty, které vzniknou na materiálech, dodávce jako celku nebo její části až do dne předání,
jdou k tíži dodavatele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.
3. Za škody, které vzniknou v důsledku dodání třetím (na realizaci dodávky nezúčastněným) osobám, příp.
objednateli, odpovídá dodavatel a je povinen nahradit vzniklou škodu.
4. Objednatel kontroluje plnění této smlouvy podle zadávací dokumentace prostřednictvím pověřeného
pracovníka objednatele.
5. V případě, že existují pro řádné plnění této smlouvy překážky dle mínění dodavatele, musí to oznámit
neprodleně písemně objednateli.
6. Lhůta pro dodání bude prodloužena, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Vlivy klimatické a
povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.
Článek VII. – Součinnost dodavatele
1. Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli minimálně 2 průběžné kontrolní návštěvy v průběhu
realizace výroby dodávky.
2. Dodavatel bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu a její dodatky a
dalších dokumentů souvisejících s realizací v souladu s platnými předpisy.
4. Dodavatel je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit objednateli seznam subdodavatelů
dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Článek VIII. – Předání a převzetí dodávky
1. Dodavatel splní svou povinnost dodat dodávku řádným předáním předmětu kompletní dodávky
objednateli.
2. Kompletní dodávka je provedena řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků. Dodávka musí
vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u ní být před předáním
úspěšně provedeny všechny revize a zkoušky. Kompletní dodávka bude předána objednateli
dodavatelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. kontrolu
požadovaných parametrů vozidla dle specifikace, soupis zjištěných vad, nedodaných součástek,
dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta
(prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Zjistí-li objednatel při předání a převzetí dodávky respekt. při
prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně
termínu odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel
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dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. Předávací protokol musí být datován a podepsán
dodavatelem a objednatelem, resp. jejich oprávněnými zástupci.
3. Dodavatel je povinen objednateli písemně oznámit den, v němž bude zahájeno přejímací řízení, a to
alespoň 7 dnů přede dnem takového zahájení.
4. Objednatel má právo převzít i dodávku, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání
dodávky. V tomto případě je dodavatel povinen odstranit takovéto vady či nedodělky v termínu
uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně objednatel. Objednatel není
povinen převzít dodávku vykazující jakékoliv vady či nedodělky.
5. Objednatel není povinen převzít dodávku, pokud mu nebudou dodavatelem doloženy zápisy o úspěšně
provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy, jinými normami (i technickými) nebo
obvykle prováděných.
Objednatel dále není povinen dodávku převzít, pokud mu nebudou doloženy:
- návody k obsluze, užívání a zacházení se zbožím v tištěné i elektronické podobě,
- seznam příslušenství a příslušných dokladů
- protokoly o revizi,
- certifikáty a prohlášení o shodě,
- protokoly o zaškolení obsluhy,
Všechny písemné dokumenty budou předány v českém jazyce.
6. Dodavatel bude aktivně spolupracovat při uvádění dodávky do provozu. Zavazuje se poskytnout bez
úhrady veškeré informace, které se týkají dodávky, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při
uvádění dodávky do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce dodavatele se zúčastní
všech důležitých jednání a kroků, které se v průběhu provádění dodávky uskuteční.
7. Dodávka bude předána s aktualizovaným technickým průkazem a dokumentací potřebnou k registraci
vozidla.
8. Dodávka bude v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve
znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, s vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
9. Součástí předání dodávky bude i proškolení odpovědných pracovníků objednatele a obsluhy pro provoz
a údržbu vozidla
Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Dodavatel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený a dodaný podle podmínek smlouvy a
že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Dodavatel zodpovídá za vady, které má dodávka v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdání dodávky, zodpovídá dodavatel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením
jeho povinností.
3. Dodavatel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zadávacích podmínek, živelnou
pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění
dodavatele.
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4. Záruční doba:
- Záruční lhůta vozidla v měsících ………… (min. 24).
5. Záruční doba začíná v případě převzetí dodávky bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet
ode dne odevzdání dodávky objednateli, pokud je dodávka převzata se zjevnými vadami či nedodělky
nebránícími jejímu užívání dle čl. VIII odst. 2 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného
odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol.
6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady dodávky, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady.
7. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
7.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena dodavateli na jeho e-mailovou
adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá
sdělení dodavatele v této věci objednateli.
7.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou
dobu záruční lhůty.
7.3. Při uplatnění reklamační vady budou tyto vady dodavatelem odstraněny do 2 kalendářních dnů od
doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
7.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude dodavatelem odstraněna dle bodu 7.3. tohoto
článku, pokud byla dodavatelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je
dodavatel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na
odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 7.3. V případě zájmu
objednatele odstraní dodavatel neuznanou reklamační vadu do 2 kalendářních dnů od sdělení zájmu
objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud dodavatel dodatečně
prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu
neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit dodavateli
finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým
vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 30 dní od jejího doručení do podatelny
objednatele.
7.5. Nesplnění platného termínu odstranění dodavatelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci
dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
7.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 7.3. tohoto článku) je
objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady dodavatele, pokud dodavatel
nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne
obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dodávku ve smyslu odst. 4 tohoto
článku.
7.7. Povinností dodavatele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady.
Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními
stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
Článek X. - Smluvní pokuty
1. V případě, že dodavatel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) dodávky sjednaný v této
smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den
prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch dodavatele upravených v
této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den
prodlení.
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3. V případě, že dodavatel neodstraní vadu v termínu určeném podle čl. IX. odst. 7. je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.
4. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke
které se smluvní pokuta vztahuje.
Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit
smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana,
která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu,
ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy.
Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může vedle případů stanovených občanským zákoníkem odstoupit od této smlouvy, nejsouli řádně plněny dodavatelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel
v případě, že:
a) dodavatel se dostane do úpadku nebo likvidace
b) dodavatel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv
byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c) při podstatném porušení smlouvy
d) dodavatel celou tuto zakázku postoupí jinému dodavateli .
2. Za podstatné porušení smlouvy se považují i vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným
nebo pokud nemá vlastnosti dle technických podmínek.
3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení dodavatele s dodáním dodávky podle této smlouvy
delší než 10 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Dodavatel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud, pokud se smluvní strany nedohodnou.
3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních
postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění
druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na
zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.
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4. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
5. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění předmětu zakázky, která nejsou
písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
6. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé
jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.
7. Dodavatel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení.
Článek XIV. - Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a
souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený
druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být
písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné,
jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost
originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení dodavatel.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná
z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Město Nová Včelnice nemá povinnost zveřejnění smlouvy v Registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č …………

V ……………………. dne............................

..........................................................
za dodavatele:

ze dne……………….

V Nové Včelnici dne ........................................

................................................................
za objednatele:
Tomáš Hrubec, starosta města
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