3.

kupujícího, kompletace zboží (vyjma koleček, která na zboží připevní kupující). Prodávající dále
zajistí výrobu polepů a jejich nalepení na zboží dle požadavků uvedených v příloze č. 1 kupní
smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „zboží“).
Prodávající dodá kupujícímu předmět smlouvy nový, nepoužívaný, nerenovovaný a plně funkční.
II.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Předání předmětu smlouvy

Při předání předmětu smlouvy předloží prodávající kupujícímu předávací protokol.
Součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy zejména bude:
− smluvní strany
− předmět předání (soupis a specifikace dodaných jednotlivých položek)
(dále jen „předávací protokol“).
Místo plnění předmětu kupní smlouvy bude v katastrálním území města Břeclav.
Dopravu dodávky z provozovny prodávajícího do míst plnění zajišťuje prodávající na své náklady.
Kupující provede kontrolu předaného předmětu smlouvy.
Zboží vykazující zjevné vady, nebo nesplňuje-li technické parametry, nebude převzato.
Prodávající je povinen doložit při předání a převzetí zboží mj. všechny technické parametry zboží
uvedené v příloze č. 1 smlouvy, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo
dodavatele v českém jazyce.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.
III.

1.
2.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě do 75 dní od účinnosti smlouvy.
Prodávající nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dodání zboží oznámí kupujícímu termín
dodání zboží a dohodneme s kupujícím přesná data a místo vykládky zboží.
IV.

1.

Lhůty plnění

Cena za zboží

Uvedená cena je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady
prodávajícího za předmět smlouvy.
Zboží

Počet ks

Cena v Kč
bez DPH za
1 kus

Nádoba na tříděné odpady 240 l – bioodpad

3500 ks

890,- Kč

3 115 000,-

RFID čip

3500 ks

55,- Kč

192 500,-

Připevnění čipů

3500 ks

20,- Kč

70 000,-

Celková cena bez DPH
DPH 21 %
Celková cena s DPH

Celkem
v Kč bez
DPH

3 377 500,- Kč bez DPH
709 275,- Kč
4 086 775,- Kč včetně DPH
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Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3.200.000 Kč bez DPH.

2.
3.

Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními
předpisy.
Nabídková cena se může změnit pouze v případě změny sazby DPH. Pokud dojde v průběhu
dodání zboží ke změně sazby daně z přidané hodnoty, bude cena zboží adekvátně upravena dle
aktuální sazby DPH.
V.

Platební podmínky

1.

Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků, které budou
vyplývat ze smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních
nákladů, a to až do doby předání předmětu plnění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná.
2. Cena za zboží bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 kalendářních dnů od doručení faktury kupujícímu. Stejná
lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení,
smluvních pokut, náhrady škody aj.). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až v případě, že
kupující potvrdil předávací protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
4. Přílohou faktury bude prodávajícím vystavený a kupujícím potvrzený protokol o předání
a převzetí předmětu smlouvy.
5. Prodávající je povinen doručit fakturu písemně do sídla kupujícího.
6. Kupující je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen
předložit fakturu novou či opravenou. Kupujícímu vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti (30 kalendářních dní) běží znovu ode dne doručení nově
vyhotovené nebo opravené faktury.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Prodávající bere na vědomí, že je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10. Mezi prodávajícím a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek.
11. Prodávající prohlašuje, že v době podepsání smlouvy není veden u finančního úřadu jako
nespolehlivý plátce. Pokud by se v průběhu dodání zboží prodávající stal nespolehlivým plátcem,
souhlasí, že DPH za něj zaplatí kupující příslušnému finančnímu úřadu, tzn., že prodávající zaplatí
pouze základ daně.

VI.
1.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje na předmět smlouvy záruku za jakost, a to v délce 5 let. Záruka začíná
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy.
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2.
3.

4.

5.

Reklamace vad musí být kupujícímu provedena písemně. Prodávající je povinen zajistit vyřízení
reklamace do 7 pracovních dnů od jejího nahlášení.
Poskytnutá záruka se zejména vztahuje na tyto druhy závad zboží v případě běžné a přiměřené
manipulace se zbožím:
a) prasknuté těleso,
b) ulomené víko,
c) ulomená kolečka,
d) ztráta vybarvení.
Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem, má
kupující právo:
a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) požadovat odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu kupní ceny,
d) odstoupit od smlouvy.
Prodávající je povinen, v případě prodlení s vyřízením reklamace této smlouvy, zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.
Sjednanou smluvní pokutu je povinen prodávající zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího
uplatnění.
VII.

1.

2.
3.

4.

Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
a) Smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží se sjednává ve výši 0,05 % ze smluvní ceny
bez DPH za každý započatý den prodlení. O prodlení prodávajícího se nejedná, nemůželi prodávající splnit svůj závazek v důsledku prodlení kupujícího nebo v důsledku tzv.
vyšší moci.
b) Úrok z prodlení se splněním peněžitého závazku (s uhrazením fakturované částky) se
sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
c) V případě, že je prodávající v prodlení s předáním zboží více než 15 dní je kupující
oprávněn od smlouvy odstoupit.
d) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za
den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu zajištění
právní povinnosti.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta,
a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
Prodávající bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé kupujícímu v případě,
že třetí osoba vznese vůči němu nároky právních vad.
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VIII.
1.
2.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé
smluvní straně.
Kupující má právo bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce na
provedení zakázky s názvem „Dodávka sběrných nádob na bioodpad“ informace nebo doklady,
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
IX.
Obecná ustanovení
Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky
prostřednictvím svých poddodavatelů.
Kupující od prodávajícího požaduje, aby prodávající při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro osoby realizující tuto smlouvu,
a dále zajistil odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet
na realizaci veřejné zakázky. Tyto požadavky bude kupující průběžně při plnění této smlouvy
kontrolovat, a prodávající je povinen kupujícímu poskytnout součinnost.
Kupující požaduje, aby zboží bylo přepravováno s co nejmenším množstvím obalů, případně byl
co nejvíce využíván při přepravě recyklovatelný obalový materiál. Tyto požadavky bude kupující
průběžně při plnění této smlouvy kontrolovat, a prodávající je povinen kupujícímu poskytnout
součinnost.
X.
Společná a závěrečná ustanovení
Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání zboží a jeho provádění probíhají
v jazyce českém.
Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy třetí osobě.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného
dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Podpisem této smlouvy prodávající bere na vědomí, že kupující je povinnou osobou dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající
souhlasí zejména se zveřejněním této smlouvy případně na profilu zadavatele a v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv.

5.

Rada města Břeclav rozhodla uzavřít tuto kupní smlouvu na svém zasedání č. 70 dne 13. 10. 2021
usnesením č. R70/21/25/2

6.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.
Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanoveni obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.

7.
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Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace
Účastník je povinen dodat zboží s níže uvedenými technickými parametry.
Účastník je povinen dodržet technické parametry zboží a uvést mj. hodnoty požadovaných
technických parametrů označených ***
Účastník je povinen doložit při předání a převzetí zboží všechny níže uvedené technické parametry
zboží, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.

I. Plastová nádoba o objemu 240 l - bioodpad
Celkový počet kusů nádob:

3500 ks

Výrobce a typ:

Plastic Omnium CLD 240 l BIO

Objem nádoby:

240 litrů

Specifikace koleček:

2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní
úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr
koleček 200 mm

Nosnost nádoby:

min. 96 kg

96 kg

Hmotnost nádoby bez osy a
min. 9 kg
koleček:

9 kg

Materiál:

HDPE

ANO

Tloušťka stěny nádoby:

min. 3,5 mm

3,5 mm

Barva těla nádoby:

hnědá

Barva víka nádoby (celobarevné):

hnědá

Další požadavky:
-

Čepy uchycující víko k tělu nádoby musí být snadno odnímatelné, aby bylo možné bez poškození
víko vyměnit (bez nutnosti odvrtání)
Odolnost vůči UV záření (křehnutí)
Plastový rošt do 1/3 výšky nádoby
Min. 20 ks větracích otvorů na protilehlých bočních stěnách nádoby do 2/3 výšky stěny o průměru 4
až 5 mm
Odolnost vůči teplotám - 40°C až + 80°C
Odolnost proti extrémním provozním podmínkám
Stálá barevnost
Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840
Na přední straně nádoby termoprintem vyražený nápis MĚSTO BŘECLAV o min. velikosti 200 cm2
Nádoba musí být opatřena čísly – každá nádoba musí mít unikátní číslo jedné číselné řady
Kompatibilnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako
kombinované vyklápěče (MGB + GMT)
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-

nádoba musí mít vybavena RFID čipem umístěným v límci nádoby (část nádoby, za kterou ji při
vysypávání sběrným vozidlem zvedá hřeben vyklápěče) v podobě vrutu zašroubováním
čip: výrobce a typ ELTE GPS HDX BDE
✓
bude pracovat na frekvenci 134.2 kHz s metodou přenosu HDX
✓
průměr 30 mm, hloubka 15 mm
✓
standard čipů EN 14803

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů Barevnost 4/0, minimální rozměr A4,
Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude
odsouhlasen kupujícím.
Samolepka bude umístěna na čelní straně sběrné nádoby.
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