„Dodávky pneumatik v letech 2016 až 2018“

K čj. Objednatele:
Systémové číslo na E-ZAK:
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:
Evidenční číslo v Ústředním věstníku EU:

ZSM-14-5/OVZ-2016
----------

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy

„Dodávky pneumatik v letech 2016 až 2018“

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

„Dodávky pneumatik v letech 2016 až 2018“

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10,
zastoupené JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem,
IČO: 67779999,
DIČ: CZ67779999,
bankovní spojení: ČNB Praha,
číslo účtu: 30320881/0710,
na straně jedné (dále též jen „Kupující”)
číslo smlouvy: ZSM-14-XX./OVZ-2016

a

..........................................................
s bydlištěm/sídlem/místem podnikání: ..................................................................................,
zastoupené: ...................................................,
rodné číslo/IČO: .......................................,
DIČ:……………………………………,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................................,
oddíl ........., vložka ..........,
bankovní spojení: ........................, číslo účtu: ...............................,
na straně druhé (dále též jen „Prodávající”)
číslo smlouvy: ...............
(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako
„Smluvní strana“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Kupní smlouvu
dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále též jen „Smlouva“)
následujícího znění:
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
1.1.

Kupující prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou
vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění
pozdějších dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2.

Kupující zadal, jakožto veřejný zadavatel v souladu s odst. 2 písm. b) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky čj.: ZSM-14/OVZ-2016
s názvem „Dodávky pneumatik v letech 2016 až 2018“. Nabídka Prodávajícího,
která splnila veškeré stanovené požadavky zadavatelem uvedené v zadávací
dokumentaci včetně zákonných požadavků, byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

1.3.

Prodávající prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti prodeje komodity
pneumatik a vlastní veškeré oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných
v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v čl.
2, této Smlouvy.

1.4.

Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
níže stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit veškeré
jeho závazky v ní obsažené.

1.5.

Tato Smlouva se uzavírá za účelem zajištění dodávek pneumatik pro Kupujícího
v rozsahu specifikovaném v této Smlouvě a její Příloze č. 1.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.

Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího na svůj náklad a na své
nebezpečí řádně a včas průběžně dodávat (prvovýrobní) pneumatiky pro osobní,
nákladní a užitková vozidla, autobusy a motocykly (dále jen „Zboží“). Prodávající
se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu dodat Zboží podle požadovaných
parametrů a za ceny uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy. Předmětem smlouvy
jsou rovněž pneumatiky ze sortimentu Prodávajícího neuvedené v Příloze č. 1
podle parametrů specifikovaných Kupujícím v příslušné objednávce zboží.

2.2.

Součástí předmětu plnění je doprava do místa plnění, odvoz a ekologická
likvidace opotřebených pneumatik dle § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3.

Kupující se touto Smlouvou zavazuje Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu za
dílčí dodávky dohodnutou cenu.

3. MÍSTO A DOBA DODÁNÍ
3.1.

Místem dodání Zboží jsou provozovny Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra:
a) Autoopravna Veleslavín na adrese: José Martího 385/11, 162 00 Praha
6 – Veleslavín,
Strana 3 z celkového počtu 12

„Dodávky pneumatik v letech 2016 až 2018“

b) Autoopravna Přípotoční na adrese: Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10,
Vršovice
3.1.

Termín dodávky bude uveden v každé dílčí objednávce vystavené Kupujícím.

4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
4.1.

Kupující bude vystavovat závazné dílčí objednávky na Zboží (dále též jen
„Objednávka“) Prodávajícímu v písemné formě, přičemž za písemnou
Objednávku se považuje též Objednávka učiněná prostřednictvím elektronické
pošty. Takto učiněné Objednávky se nepovažují za internetový obchod.
Objednávka bude vystavena v souladu s postupy a dodacími termíny uvedenými
v této Smlouvě. Každá Objednávka bude obsahovat:


jméno/název/obchodní firmu/IČO Kupujícího a Prodávajícího;



bydliště/místo podnikání/sídlo Kupujícího a Prodávajícího;



číslo této Smlouvy;



číslo Objednávky, datum jejího vystavení;



specifikaci a množství požadovaného Zboží;



datum dodání Zboží;



místo dodání (přesná adresa)



e-mailovou adresu.

4.2.

Prodávající je povinen zabezpečit přijímání Objednávek v pracovní dny do 16:00
hodin. Prodávající je povinen obratem potvrdit přijetí Objednávky a to e-mailem
na adresu uvedenou v Objednávce nebo v Příloze č. 2, této smlouvě. Neučiní-li
tak, Smluvní strany se dohodly, že Objednávka byla Prodávajícím přijata v den a
čas, kdy byla Kupujícím odeslána.

4.3.

Smluvní strany se dohodly, že dodání Zboží se uskutečňuje jeho předáním v místě
dodání uvedeném v Objednávce v souladu s čl. 3.

4.4.

Prodávající je povinen dodat Zboží nejpozději do tří (3) pracovních dnů od data
jednotlivé Objednávky.

4.5.

Smluvní strany se dohodly, že jménem Kupujícího jsou oprávněny vystavovat
Objednávky pouze oprávněné osoby uvedené v Příloze č. 2, této Smlouvy. Tyto
subjekty jsou zmocněny též k převzetí Zboží v místě dodání, k podpisu dodacího
listu a k uplatnění odpovědnosti za vady. Kupující je oprávněn doplnit do Přílohy
č. 2, této Smlouvy jmenný seznam oprávněných osob, které mají právo
Objednávku vystavit. Tato změna je platná a účinná od okamžiku, kdy je doručena
Prodávajícímu. Od účinnosti této změny platí, že Objednávky jsou oprávněny
jménem Kupujícího činit pouze oprávněné osoby uvedené ve změněné Příloze
č. 2, této Smlouvy. Taková změna Přílohy č. 2 této Smlouvy se neřídí
ustanovením čl. 13.
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5. PŘEVZETÍ DODÁVKY
5.1.

Smluvní strany se dohodly, že o převzetí dodaného Zboží bude vždy vystaven
oboustranně potvrzený dodací list, který bude obsahovat minimálně:


jméno/název/obchodní firmu/IČO Prodávajícího a Kupujícího;



bydliště/místo podnikání/sídlo Prodávajícího a Kupujícího;



číslo této Smlouvy;



číslo Objednávky, datum jejího vystavení;



specifikaci a množství dodaného Zboží;



cenu Zboží uvedenou jako jednotkovou a jako celkovou za dodané množství
daného druhu Zboží;



datum dodání Zboží;



místo dodání,

dodací list přitom bude ve třech (3) shodných vyhotoveních, z nichž jedno (1)
vyhotovení obdrží Kupující a po dvou (2) vyhotoveních obdrží Prodávající.
5.2.

Smluvní strany se dohodly, že potvrzený dodací list Kupujícím je nezbytným
podkladem pro vyúčtování ceny dodaného Zboží, bez potvrzeného dodacího listu
nemá Prodávající nárok na zaplacení ceny Zboží. Dodací list musí být vždy
připojen k daňovému dokladu.

5.3.

Smluvní strany se dohodly, že potvrzením dodacího listu Kupujícím nedochází
k uznání ceny Zboží uvedené na dodacím listu, ale pouze k potvrzení množství
a druhu Zboží a termínu dodání. Cena Zboží uvedená na dodacím listu má pouze
informativní charakter a bude porovnávána s cenou uvedenou na faktuře za
dodané Zboží. Tím není dotčeno právo Kupujícího domáhat se ceny stanovené
v čl. 6 této Smlouvy.

5.4.

Prodávající se zavazuje dodávky expedovat ve lhůtě uvedené v Objednávce,
vyjma případů hodných zvláštního zřetele, za něž se považují poruchy
vykládacích zařízení, havárie, stávky, živelné pohromy, zákazy nakládky
vyhlášené na železnici.

5.5.

V případě, že budou v rámci přejímacího řízení zjištěny vady, jež by bránily
v řádném užívání Zboží, není Kupující povinen Zboží do doby prokazatelného
odstranění zjištěných vad převzít. To nebrání právu Kupujícího převzít a užívat
bezvadnou část dodaného Zboží.
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6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1.

Cena Zboží je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky
Prodávajícího učiněné v rámci veřejné zakázky a činí:
-

celkem bez DPH ……………….... Kč (slovy ……….…. korun českých);

-

DPH …….. % ve výši ………..…..Kč (slovy ……….…. korun českých);

-

celkem včetně DPH …………….. Kč (slovy ……….…. korun českých).

6.2.

Cena Zboží byla stanovena ve formě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1
této Smlouvy a je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.

6.3.

Zboží bude zaplaceno na základě daňového dokladu vystaveného za Zboží dodané
dle dodacího listu potvrzeného Kupujícím.

6.4.

Daňový doklad (dále též jen „Faktura“) je Prodávající oprávněn vystavit nejdříve
ke dni dodání Zboží. Fakturace bude prováděna podle obsahu písemné
Objednávky a potvrzeného dodacího listu.

6.5.

Originál Faktury bude vystaven Prodávajícím řádně a včas, v souladu se zákonem
č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

6.6.

Faktura bude mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude
doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení na adresu sídla Kupujícího nebo
prostřednictvím elektronické pošty na adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud
Faktura splňuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v úplném znění.
Přílohou Faktury musí být potvrzený dodací list.

6.7.

Faktura bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu vždy bezhotovostním převodem
na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.

6.8.

Smluvní strany se dohodly, že Faktura za dodané Zboží je splatná do třiceti (30)
dnů ode dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury
Prodávajícím Kupujícímu, včetně dodacího listu potvrzeného Kupujícím.
V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního
dokladu nebo k ní není připojen potvrzený dodací list a pokud účet uvedený na
Faktuře nebude uveden v registru plátců DPH, splatnost Faktury neběží. Kupující
je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že splatnost počíná běžet znovu v celé délce od
okamžiku doručení bezvadné Faktury Prodávajícího Kupujícímu.

6.9.

Smluvní strany se dohodly, že ke každé Objednávce bude vystavena samostatná
Faktura. Prodávající respektuje požadavek (zásadu) Kupujícího, že k jedné
Objednávce může být v případě potíží s plněním této Objednávky vystaveno více
faktur, ale je nepřípustné vytavení jedné faktury na více Objednávek.

6.10. Smluvní strany se dohodly, že na Zboží Kupující neposkytne žádnou zálohu
Prodávajícímu.
6.11. Za změnu ceny Zboží se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle
sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
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6.12. Cena Zboží zahrnuje veškeré náklady spojené se Zbožím a jeho dodáním, včetně
nákladů na balení Zboží, na přepravu Zboží, na pojištění Zboží, nákladů
spojených s obstaráním dokladů ke Zboží, etiketování, cla, daně, skladné a odvoz
opotřebených pneumatik a jejich ekologickou likvidaci, včetně dalších nákladů
souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této Smlouvě neuvedených.
6.13.

Smluvní strany se dohodly, že cena Zboží je stanovena jako cena konečná.
Kupující nebude Prodávajícímu hradit nad rámec ceny smluvené žádné další
náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Prodávajícím.

6.14.

Smluvní strany se dohodly, že cenu Zboží, které není uvedeno v Příloze č. 1, bude
Prodávající fakturovat Kupujícímu za cenu sníženou minimálně o 10 % oproti
aktuálnímu ceníku Prodávajícího platnému v den Objednávky.

7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
7.1.

Prodávající se touto Smlouvou zavazuje dodat Zboží s minimálními indexovými
parametry, nabídnutého výrobce, typu dezénu a označení pneumatiky (dále jen
technická specifikace) uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy.

7.2.

Všechno dodávané Zboží bude homologované, nové, nepoužité a v době převzetí
Kupujícím nebude starší 18 měsíců.

7.3.

Prodávající nesmí dodat takové pneumatiky, které byly hodnoceny testy
certifikovaných zkušeben v rámci Evropské unie (TÚV, ADAC, d´Test, AutoBild)
jako „neuspokojivé“.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.

Prodávající je povinen dodat Zboží v místě dodání uvedeného v Objednávce.
Náklady a nebezpečí spojené s dopravou Zboží nese Prodávající.

8.2.

Prodávající je povinen dodat Zboží vždy v termínu uvedeném v Objednávce.

8.3.

Prodávající je povinen dodat Zboží v množství uvedeném v Objednávce ve
standardní jakosti, balení a homologované v souladu s příslušnými právními
předpisy. Nedodržení těchto podmínek je důvodem pro Kupujícího vrátit Zboží na
náklady Prodávajícího. Dále se Prodávající zavazuje Kupujícímu uhradit veškeré
škody, resp. náklady, které mu tímto prokazatelně vzniknou.

8.4.

Smluvní strany se dohodly, že přestane-li se vyrábět či nebude-li dostupný určitý
druh Zboží uvedený v Příloze č. 1 této Smlouvy, je Prodávající povinen o tom
Kupujícího včas vyrozumět. V takovém případě se Smluvní strany dohodnou na
aktualizaci Přílohy č. 1 této Smlouvy s tím, že uvedený druh Zboží bude nahrazen
jiným zaměnitelným výrobkem obdobné kvality, ceny a shodného účelu.

8.5.

Vlastnictví ke Zboží přechází na Kupujícího dnem předání. Nebezpečí škody na
věci přechází podpisem dodacího listu Kupujícím, resp. příslušným zmocněným
subjektem.
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8.6.

Smluvní strany ujednávají, že Prodávající přejímá záruku za jakost dodaného
Zboží v délce min. 24 měsíců od data dodávky.

8.7.

Vady zjistitelné při přejímce Zboží uplatní Kupující nebo jeho zmocnění zástupci
u Prodávajícího ihned, nebo nejpozději do pěti (5) dnů od dodání. Prodávající tyto
oprávněné reklamace vyřídí dle volby Kupujícího, a to buď nahradí vadné Zboží
bezvadným Zbožím, popřípadě již zaplacené Zboží bude dobropisovat se lhůtou
splatnosti patnácti (15) dnů od vystavení dobropisu.

8.8.

Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn při jakékoliv vadě Zboží
požadovat dle své volby výměnu Zboží anebo přiměřenou slevu z ceny Zboží,
zároveň je bez ohledu na charakter vady oprávněn Objednávku bez náhrady zrušit.

8.9.

V případě, že bude dodáno větší, než objednané množství Zboží, není Kupující
povinen zaplatit Zboží dodaného nad rámec Objednávky.

8.10. Kupující není na základě této Smlouvy povinen objednávat žádné Zboží, ani tato
Smlouva nezakotvuje exkluzivitu ve prospěch Prodávajícího, stejně tak množství
Zboží, uvedené v této Smlouvě, nestanovuje množství Zboží, které si je Kupující
oprávněn od Prodávajícího objednat, a které je Prodávající Kupujícímu povinen
dodat za podmínek stanovených v této Smlouvě.
8.11. Prodávající je po celou dobu účinnosti této Smlouvy povinen být pojištěn pro
případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím,
že limit pojistného plnění musí činit minimálně 10,000.000,- Kč (slovy „deset
milionů“ korun českých) pro všechny pojistné události v daném období
a spoluúčast Prodávajícího nepřevyšuje částku 20.000,- Kč (slovy „dvacet tisíc“
korun českých). Úředně ověřenou kopii dokladu o tomto pojištění, ze kterého
bude zřejmá výše pojistného plnění, výše spoluúčasti a doba na kterou je pojištění
uzavřeno, předá Prodávající Kupujícímu nejpozději v den uzavření této Smlouvy.
8.12. Kupující je po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy povinen zabezpečit
ekologickou likvidaci zpět převzatých opotřebovaných pneumatik dle § 38 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

9. ZÁRUKA
9.1.

Prodávající poskytuje Kupujícímu a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které
nabydou vlastnické právo ke Zboží, záruku na dodané Zboží. Prodávající se
zavazuje, že dodané Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé ke svému účelu,
v pochybnostech k účelu obvyklému, a že si zachová obvyklé vlastnosti. Délka
záruční doby činí dvacet čtyři (24) měsíců, nestanoví-li výrobce dodaného Zboží
záruční dobu delší.

9.2.

Záruční doba běží ode dne doručení Zboží Kupujícímu a potvrzením dodacího
listu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany se zároveň dohodly, že záruční
doba se prodlužuje o dobu od řádného dodání Zboží do dne, kdy začne běžet
záruční doba pro služby Kupujícího, k jejichž poskytnutí bylo Zboží dodáno.
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10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
10.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenovala oprávněnou osobu či oprávněné
osoby (dále jen „Oprávněné osoby“). Seznam těchto osob je uveden v Příloze č. 2.
této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních
a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
10.2. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit, doplňovat, ani ji ukončovat,
nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran, popř. jimi
pověřenými pracovníky. Tímto ustanovením není dotčen čl. 4.5, této Smlouvy.

11. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou, a to na 24 měsíců od jejího uzavření.
11.2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající započne s plněním této Smlouvy
neprodleně po jejím uzavření, a to na základě jednotlivých Objednávek.
11.3. Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující je oprávněn od této Smlouvy
odstoupit v případě, kdy Prodávající hrubým způsobem poruší tuto Smlouvu. Za
hrubé porušení této Smlouvy ze strany Prodávajícího se přitom pokládá prodlení
Prodávajícího s dodáním Zboží i po dodatečné písemné výzvě Kupujícího se
stanovením náhradní lhůty dodání a to nejméně patnáct (15) pracovních dnů. Za
hrubé porušení této Smlouvy se též pokládá opakované dodání jiného Zboží, než
jak je specifikováno v čl. 7 této Smlouvy. V případě odstoupení z tohoto důvodu
je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy
„jedno sto tisíc korun českých). Tato smluvní pokuta je splatná do tří (3)
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení se
zaplacením smluvní pokuty je Kupující oprávněn požadovat smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý byť i jen započatý den
prodlení.
11.4. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na již odeslané Objednávky. Dodání Zboží na
základě odeslaných Objednávek se ještě řídí touto Smlouvou.
11.5. Kupující je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Tato výpověď
musí být zaslána formou doporučeného dopisu. Výpovědní lhůta činí čtyři (4)
měsíce ode dne doručení výpovědi Prodávajícímu.
11.6. Smluvní strany se s ohledem na změny, ke kterým došlo novelizací zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dohodly
následujícím způsobem: Kterákoli Smluvní strana může odstoupit od Smlouvy
v případě, že druhá Smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným
způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne
o jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového
rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti
neprodleně informovat.
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12. SANKCE
12.1. V případě, že Prodávající dodá Zboží nesplňující požadované kvalitativní
vlastnosti dle čl. 7 této Smlouvy, Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy „dva tisíce“ korun českých) za každý
zjištěný případ. Povinnost Prodávajícího nahradit vadné plnění plněním
bezvadným tím není dotčena
12.2. V případě, že Prodávající nedeklaruje požadované kvalitativní vlastnosti dle čl. 7
této Smlouvy na dodacím listu pro každou dílčí dodávku, Prodávající se zavazuje
zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy „pět tisíc“ korun
českých) za každý zjištěný případ.
12.3. V případě, že je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, Prodávající se zavazuje
zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc“ korun
českých) za každý byť i jen započatý den prodlení.
12.4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení písemného
oznámení o uložení smluvní pokuty druhé Smluvní straně. Oznámení o uložení
smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která
v souladu s uzavřenou touto Smlouvou zakládá právo Smluvní strany účtovat
smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní
pokuty, a to včetně možnosti zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce
Prodávajícího vůči Kupujícímu.
12.5. V případě, že Kupující bude v prodlení se zaplacením Faktury Prodávajícího,
zaplatí Prodávajícímu spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.
V případě, že Kupující neuhradí Prodávajícímu platbu do třiceti (30) dní po
termínu splatnosti, je Prodávající oprávněn přerušit poskytování dodávek až do
doby plné úhrady.
12.6. Prodávající je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč (slovy „padesát tisíc“ korun českých) za každé porušení povinnosti
mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující
dohodnutou smluvní pokutu.
12.7. Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na
náhradu škody v plném rozsahu, ani povinnost Prodávajícího vzniklou škodu
v plném rozsahu Kupujícímu uhradit.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Smluvní strany se dohodly, že s výjimkami shora uvedenými musí být jakákoliv
změna Smlouvy provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají
jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné
změny Smlouvy. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva
či prominutí jakéhokoliv nároku dle této Smlouvy či v souvislosti s ní.
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13.2. Pokud jakýkoli závazek dle této Smlouvy nebo kterékoli ustanovení této Smlouvy
je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost
a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle Smlouvy a Smluvní strany se
zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit
novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět
bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či
ustanovení.
13.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Prodávající postoupit bez
předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající je oprávněn započíst
své splatné i nesplatné pohledávky za Kupujícím jen dohodou obou Smluvních
stran.
13.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení
o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této Smluvní strany písemně
každé ze Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.
13.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky
Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např.
závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na
náhradu škod apod.).
13.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo
prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.
13.7. Prodávající souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou
a jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých
zákonů.
13.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode
dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za
doručenou posledním dnem této lhůty.
13.9. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součástí jejich smluvních ujednání jsou
rovněž Všeobecné obchodní podmínky Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
(dále též jen „VOP“), které tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy a jsou umístěné na adrese:
https://www.zsmv.cz/app/uploads/2015/12/Vseobecne_obchodni_podminky_ZSM
V.pdf.
13.11. Prodávající podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se s úplným zněním těchto
VOP seznámil a těmto bez jakýchkoli pochybností porozuměl. V případě rozporu
mezi zněním této Smlouvy a zněním VOP má přednost znění obsažené v této
Smlouvě.
13.12. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž
Kupující obdrží tři (3) vyhotovení a Prodávající dvě (2) vyhotovení.
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13.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejich příloh,
Smlouvě i veškerým jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu
uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní
připojují své vlastnoruční podpisy.
Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace poptávaných pneumatik a označení
nabízených pneumatik s cenovou nabídkou
Příloha č. 2 – Seznam Oprávněných osob
Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky ZSMV (VOP)

za Kupujícího:

za Prodávajícího:

V Praze dne __. __. ______

…….....................................
JUDr. Ladislav Máca
generální ředitel

V _______ dne __. __. ______

……….……………………….
………………………………
……………………………….

razítko

razítko
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