Kupní Smlouva
ıu

stacionárního radarového měřiče rychlosti včetně programového vybavení

Číslo prodávajícího: RA/09/2020

cislo Kupujícího: 20/09055/20

Smluvní strany:

RAMET S.r.o.

1.

se sídlem:
jednajicí:
IČ:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní Osoba:
telefon:

e-mail:

Letecká 1110, 686 O4 Kunovice
lng. Bohuslav Malušek, jednatel

44018746
CZ44018746

Komerční banka as., pobočka Uherské Hradiště
115-5445600247/0100
Zapsaná pod spis. zn. C 4650 u Krajského Soudu v Brně
lng. Veronika Šimíková
572 415 234
vsímikova@ramet.as

(dále jen ,,prodávající“)

a
2.

MĚSTO UHERSKÝ BROD

se sídlem:

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

IČ:

00291463

kontaktní osoba:
telefon:

Ing. Kamil Válek
572 805 202 / 603 524 000

e-mail:

kamil.valek@ub.cz

zastupuje:

lng.

Ferdinand Kubáník, starosta

(dále jen ,,kupujicí“)
(prodávající a kupující také dále společně jako „smluvní strany")
Shora uvedene Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly na uzavření následující
kupní smlouvy
(dále jen ,,smlouva“)

Preambule
Tato Smlouva je uzavírána jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejně zakázky s názvem
„Dodávka stacionárního radarového měřiče rychlosti včetně programového vybavení“, kdy
nabídka prodávajícího ze dne 21.9.2020 byla vybrána jako nejvhodnější. Podmínky plnění této Smlouvy
vychází ze zadávacích podmínek veřejné zakázky a Znabídky prodávajícího předložené vrámci
zadávacího řízení.

I

Předmět smlouvy
1.

Touto Smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu Zboží,
uvedené v článku této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
Kupující se zavazuje zboží převzít a Zaplatit za něj sjednanou kupní cenu uvedenou v článku
VI odst. 2 této Smlouvy, včetně DPH, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
ll

2.

I

ll

Zboží a služby
pro stacionární
instalace zařízení S příslušenstvím
provozu,
vobousmërném
jevu
dopplerova
principu
měření rychlosti motorových vozidel na
provozu,
do
uvedení
sloupu, jejich instalaci, připojení,
včetně skříně pro měřič rychlosti, včetně
softwarového
ověření, včetně poskytnutí souvisejícího

Zbożim a službami se rozumi dodávka a

záruční a pozáruční servis, metrologické
informační
správních deliktů s vazbou na stávající
nástroje k dokumentování, zpracování
přestupky,
aplikace
a
spisové služby, ekonomiky (DDP)
systém města a městské policie, včetně
zaměstnanců zadavatele.
jeho servis a upgrade, zaškolení

dodávky je uvedena v
Podrobná specifikace rozsahu požadované
rozpočtu.
položkovém
v
a
plnění
technická specifikace předmětu

Doba
Dodávka zboží uvedeného

v článku

ll

této

příloze

č. 1

této

smlouvy

lll

plnění

30.6.2021.
smlouvy bude realizována nejpozději do

IV

Místo plnění

Místem plnění

je:

0

katastrální

0

ulice

území města Uherský Brod,
Chmelnici,
Prakšická při vjezdu do města, ulice Na

0

města,
sídlo zadavatele,

I

sídlo

Městské

policie

ulice Nivnická při

vjezdu do

Brod.
Uherský Brod, Pecháčkova 872, Uherský

V

Práva a povinnosti smluvních stran
zboží dle čl.
zúčastní proškolení spojeného S dodávku
Kupující se zavazuje určit osoby, jež se
místa sídla kupujícího v termínu
osoby jsou povinny se dostavit do
ll této smlouvy. Tyto
předání zboží kupujícímu.
vzájemné dohodnutém, nejpozději však v den
vzájemně
veřejné Zakázky touto smlouvou Zavazují
Smluvní strany se na příslušné plnění
součinnost,
smlouvou a poskytovat si veškerou nutnou
respektovat své zájmy související s touto
a splnění
aby bylo dosaženo účelu této smlouvy
kterou lze spravedlivé požadovat k tomu,
dodávky.
splnění
ke
potřebné organizační podmínky
dodávky. Kupující se zavazuje vytvořit
měřícího
na připravenost pozemku pro osazení
Prodávající předloží písemné požadavky
pokynů
dle
stanoviště
pozemku pro osazení měřícího
stanoviště. Kupující zajistí přípravu
prodávajícího.

Cena dodávky

Vl
a platební

podmínky
účastníka

nabídky prodávajícího jako vítězného
Sjednaná kupní cena za zboží vychází Z
smlouvy.
zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této
přípustná a je stanovena následovně:
nejvýše
a
pevná
Kupní cena zboží se sjednává jako cena
1 905 994,00 Kč
Cena za zboží a služby bez DPH
400 258,74 Kč
DPH 21 %
306 252,74 Kč
2
Cena celkem vč. 21 % DPH
souhlasu
a změnu lze provést jen po písemném
Tato cena je schválena smluvními stranami
zůstanou
Položkové ceny uvedené v nabídce
obou stran formou čislovaného dodatku.
zakázky.
zachovány a prodávající je jimi vázán při plnění

Záloha nebude poskytnuta.

2

l
l

Prodávající vystaví jednu konečnou fakturu na dodávku, a to po předání zboží bez vad a
nedodělků. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení do sídla kupujícího.

nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mítjiné
vady, včetně vad týkajících se příloh, a kupující pro takové vady nebude moci fakturu prověřit,
je kupující oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit prodávajícímu
s uvedením vad.
V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením
Jestliže faktura

opravené faktury do Sídla kupujícího.
Kupující je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči prodávajícímu.

VII

Předání a převzetí zboži, vlastnické právo
Prodávající se zavazuje, že předá kupujícímu zboží dle čí. ll této smlouvy.
Předmětem předání je úplné, vizuálně bezvadně a funkční zboží S doložením příslušné
dokumentace (doklad O metrologíckých měřeních, uživatelské příručky apod).
Povinnosti zástupce kupujícího je provést fyzickou přejímku. Nekompletnost a vady zjevné
při
dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady zjištěné později
sdělí bez zbytečného odkladu.
O předání bude učiněn písemný protokol, ve kterém bude uveden obsah předání, datum,

jména

a podpisy zástupců smluvních stran, oprávněných k přejímce. Přílohou protokolu bude
dodací
list.

Kupující se zavazuje, že zboží převezme a Zaplatí za ně smluvní cenu včetně DPH
uvedenou
v čí. VI odst. 2 této smlouvy dle platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
Vlastnické právo ke zboží dle čl. ll a licence k softwarovým částem dodávky
(ke zboží dle čl. ll
této smlouvy) bude převedeno na kupujícího dnem zaplacení kupní
ceny dle čí. Ví.
VIII

Záruční podmínky
Prodávající poskytuje záruku za zboží 36 měsíců ode dne dodání zboží a jeho převzetí
oprávněným zástupcem kupujícího.
Běh záruční lhůty počíná po protokolárním předání a převzetí zboží. Záruční doba neběží
po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá
prodávající.

Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně
nahlášena prodávajícímu. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních

vlastnostech

zboži, a která je důsledkem neodborné manipulace, mechanickým
poškozením vlivem zásahu provedeným neautorizovanou opravou či osobou nebo
nevhodným napájením. Záruka se nevztahuje na součásti spotřebního charakteru, např.
na baterie, výbojky, kondenzátory.
Lhůta pro vyřízení reklamace činí 3 pracovní dny po doručení reklamačního protokolu
prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od

odeslání protokolu kupujícímu.
Prodávající se zavazuje Zajistit kupujícímu záruční a pozáruční servis v servisním středisku
prodávajícího. Pozáruční opravy budou realizovány po dobu 4 let od data uplynutí záruční
lhůty.

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu pravidelně metrologické ověření zboží
v

Autorizovaném metrologickém

středisku.

IX

Smluvní pokuty

V

případě prodlení s dodáním zboží má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní
pokutu
ve výši 0,5 % Z ceny zboží za každý započatý den Z prodlení po lhůtě plnění, které
nebylo
dodáno v termínu dle článku lll odst. 1 této smlouvy.
V případě prodlení prodávajícího S odstraněním vady zboží ve sjednaném termínu podle článku
Vlll odst. 4 má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní
pokutu ve 2.000 Kč Za každý
započatý den Z prodlení.
i

i
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pıì
V případě

prodlení s úhradou faktury

má

prodávající právo účtovat úrok Z prodlení ve výši 0,5

% Z neuhrazené částky za každý den Z prodlení.

Sjednané sankce se nezapočítávají na náhradu škody, kterou lze
vymáhat samostatně.
Sjednané smluvní pokuty je smluvní strana povinna zaplatit
nejpozději do 30 dnů ode dne jeho
písemného vyúčtování.

X

Ukončení smlouvy
Ujednáními o smluvních pokutách a úroku Z prodlení není dotčen
nárok kupujícího na náhradu

Škody.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud:
je prodávající V prodlení S dodáním zboží O více
než 30 dní,
prodávající zboží dodá S vadami a není schopen ve lhůtě
stanovené podle článku Vlll odst.
4 této smlouvy vadné zboží nahradit dodáním bezvadného.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je
kupující v prodlení s úhradou faktury
o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.
a)
b)

Účinky odstoupení nastávají

straně.

dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému
plnění smlouvy, je povinna
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

to ihned

XI.

Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy ve smlouvě
výslovně neupravené a Z ní vyplývající,
se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
Smlouva bude zveřejněná kupujícím jako povinně zveřejñovaná
smlouva ve smyslu Zákona č.
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejřıování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.
Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této
smlouvy V jejím plném rozsahu, včetně
příloh a dodatků V registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona O registru
smluv.

Smlouva

nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními zástupci a
účinnosti dnem
zveřejnění dle předchozího odstavce tohoto článku.
Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou
formou, se souhlasem obou
smluvních stran formou číslovaných dodatků.
Smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, přičemž každá
smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.

Smlouva je

úplným ujednáním o předmětu smlouvy a všech náleżitostech mezi
stranami, které
strany měly a chtěly ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost této smlouvy. Smluvní
strany vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení
této smlouvy či jejich dodatků vznikala
jakákoliv práva a povinnosti Z dosavadní či budoucí
praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
obecně či v oboru zachovávaných.
V případě, že se v budoucnu ukáže, nebo v důsledku vývoje právní
úpravy stane, některé
Z ustanovení neplatným, neůčinným, nevymahatelným
či Zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv
této vady na Ostatní ustanovení smlouvy obdobně
podle § 576 občanského zákoníku. Smluvní
strany se současně Zavazují v takovém případě bezodkladně
doplnit takové

jeho původně zamýšleného významu dodatkem.
Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne

ustanovení co do

převzít písemnost nebo její převzetí
Znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro
případ pochybností se má za to,
že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli
poštovní licence.
Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená
jsou jim jasná a srozumitelná,
jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základějejich
pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto
tvrzení smluvní strany připojuji níže své podpisy.
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Dolozka dle § 41 Z c 128/2000 Sb O Obcıch (Obecnı Zrızení)

Schvaleno Organem Obce Rada mesta Uhersky Bıod
62 schuze konana dne 05 10 2020
O usnesenı 1618/R62/20 _
Prıloha c
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technıcka Specıfıkace predmetu plnenı a polozkový rozpočet, samostatne prılohy
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7“
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