KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

1 Smluvní strany
Kupující:
Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
sídlo: Údolní 33, 602 00 Brno
IČ: 15547779
zastoupený: Marie Horáková (na základě plné moci)
a
Prodávající:
Název firmy:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsána v obchodním rejstříku:
zastoupená:
(dále jen smluvní strany)
uzavírají tuto kupní smlouvu:
2 Předmět smlouvy
2.1. Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu fotopasti – automatické fotoaparáty
s pasivním infračerveným čidlem (PIR) splňující technické parametry požadované
zadavatelem v zadávací dokumentaci za podmínek v této smlouvě uvedených:
Typ 1 (bílý blesk): Výrobce: …………....… model: ……….…..…….. v počtu ….. kusů,
Typ 2 (černý blesk): Výrobce: ……..…..… model: …………….…….. v počtu ….. kusů.
2.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu.
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3 Kupní cena
3.1

Kupní cena zboží uvedeného v čl. 2 zahrnuje i dopravu do sídla kupujícího a je
dohodnuta jako cena pevná.

3.2

Kupní cena zboží je ………………. včetně DPH.

4 Platební podmínky
4.1

Fakturace může být provedena jen na základě skutečně dodaného plnění, které
před vystavením faktury odsouhlasí oprávněný zástupce objednatele.

4.2

Faktura bude obsahovat podrobnou specifikaci zboží, označení prodávajícího
a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, číslo dodacího listu,
číslo faktury a datum s podpisem a musí být v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty.

4.3

Splatnost faktur je 20 dní od data fakturace.

4.4

Po dohodě lze dodávka fakturovat zálohově. Vyplacení zálohy nelze nárokovat.

5 Podmínky dodávky předmětu smlouvy
5.1

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu požadované zboží dle této smlouvy
v souladu s oznámením zadávacího řízení v termínu nejpozději do 30 dnů
po podpisu kupní smlouvy oběma stranami. Místem dodání předmětu smlouvy je
sídlo kupujícího. Při nedodržení sjednané dodací lhůty je kupující oprávněn
požadovat sankci za každý den prodlení 0,1% hodnoty zakázky.

5.2

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla
straně požadující smluvní pokutu v souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je
spojena povinnost platit smluvní pokutu.

5.3

Finální převzetí kompletního předmětu smlouvy nastane po provedené kontrole
dodávky v místě plnění. Dodávka musí obsahovat dodací list, záruční listy,
návody na obsluhu v češtině nebo slovenštině.

5.4

Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na něm přechází
na kupujícího až okamžikem jeho převzetí.

5.5

Kupující má vůči prodávajícímu právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu
uvedeném v reklamaci, vyjma vad, na které se záruka nevztahuje. Vada musí být
odstraněna do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace. V případě, že není
možné reklamovanou vadu odstranit z technického nebo ekonomického hlediska,
má kupující právo žádat nové bezvadné plnění, které musí být dodáno nejpozději
do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace.
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5.6

Kupující má právo žádat odstranění vad v místě sídla prodávajícího (pokud má
sídlo v ČR) nebo na této adrese v ČR:
………………………………………………….
Pokud dojde ke změně adresy pro uplatnění reklamace, je prodávající povinen
změnu písemně ohlásit do 15 dnů od doby, kdy se adresa změnila.

5.7

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se
vady, včetně práva požadovat vrácení finanční částky, kterou kupující
prodávajícímu zaplatil za vadné zboží.

5.8

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

5.9

Prodávající prohlašuje, že prodané zboží nemá žádnou právní ani jinou vadu,
která by bránila jejich řádnému užívání.

6 Záruka
Záruka je poskytnuta v rozsahu min. 24 měsíců a za podmínek uvedených v záručním
listě předaném při předání zboží.

7 Doložka o bezúhonnosti (integrity clause)
7.1

Prodávající při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se
zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností
prodávajícího. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom
prodávající zadavatele neprodleně informovat.

7.2

Prodávající musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své
profese. Musí se zdržet veřejných prohlášení o projektu či službách, nemá-li
k tomu předchozí souhlas zadavatele. Nesmí zadavatele žádným způsobem
zavazovat, nemá-li k tomu jeho předchozí písemný souhlas.

7.3

Po dobu trvání smlouvy budou prodávající a jeho zaměstnanci a další experti
respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní
a náboženské zvyklosti ČR.

7.4

Prodávající nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě
plateb v ní stanovených. Prodávající a jeho zaměstnanci a další experti nesmějí
vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu
s jejich závazky vůči zadavateli.

7.5

Prodávající a jeho zaměstnanci a další experti jsou povinni zachovávat služební
tajemství po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré
zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné.
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7.6

Prodávající se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost
či nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů. Pokud prodávající přestane
být nezávislý, může zadavatel bez ohledu na škody smlouvu ukončit, aniž by
prodávající měl jakýkoli nárok na odškodnění.

7.7

V případě, že vyjde najevo, že se prodávající v procesu přidělování veřejné
zakázky či plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např.
korupční, podvodné či donucovací praktiky, bude smlouva anulována. Pro účely
tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí
např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji
motivovat, nebo jí naopak ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala,
či naopak nevykonala takový čin, který může ovlivnit přidělování veřejné zakázky
nebo plnění již uzavřené smlouvy.

7.8

Smlouva může být rovněž zrušena, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům.
Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené ve smlouvě nebo takové,
které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje
nebo provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo
provize zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností
fiktivní.
8 Kontroly a audity

8.1

Prodávající má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

8.2

Prodávající zaručuje, že práva kontrolních institucí provádět audity, kontroly
a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle
stejných pravidel, na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má
prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

9 Závěrečná ujednání
9.1

Smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední smluvní stranou.

9.2

Výklad smluv, i všechny právní poměry z těchto smluv vyplývající, se řídí českým
právem. Jazykem smluv a všech jednání je čeština. Všechny spory, vzniklé
z těchto smluv nebo v souvislosti s nimi, budou smluvní strany řešit především
vzájemnou dohodou.

9.3

Vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou
obsaženou v občanském zákoníku.
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9.4

Změny nebo dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, jsou-li učiněny
písemnou formou a odsouhlaseny smluvními stranami.

9.5

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

9.6

Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že
smlouva je sepsána určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou
a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla
sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.

V ………..……. dne …………………

V ………..…….. dne ………………

Prodávající:

Kupující:

_________________________________

________________________________
Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech republic
Marie Horáková, finanční ředitelka
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