
STÁTNÍ FOND
ŽlVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLlKY

projednáno v radě
Dne: /L? 2a20
Usn z/,u ,, /

^JO dr-/
KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen ,,smlouva")

uzavřenó ve smyslu § 2079 a nósl, zdkona č. 39/2012 Sb., občanský zókoník, ve znění pozdějších
předpísů

l.

Smluvní strany

1.1 Obec Ráječko

Sídlo: Nám. 1. máje 250,6-/9 02 Ráječko

lČ: OO280844

lD datové schránky: fh7bg7p
Zastoupeny: Vítem Rajtšlégrem storostou obce

Tel: +420 602 5j1 485

(dále jen "kupující")

1.2 TLAMKA s.r.o.

sídlo: Na Chmelnici 2409/52,680 01 Boskovice

jednající/zastoupený: lng. Karel Tlamka

bank. spojení:

číslo účtu:

lč:

Dlč:

KB Boskovice

I07-6301270247 /01,00

02413752

CZo2413752

lD datové schránky:

zapsaný v OR vedeném u l(rajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81262

(dá le jen,,prodáv ající" )

(společně dále také jako ,,smluvnístrany")

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem
,,Nákladní elektromobil pro obec Ráječko" smlouvu následujícího znění.
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STÁTNÍ FOND
žlvorltíHo PRosTŘEDí
česrÉ nEpuBLlKy

ll.

Předmět smlouvy

2.1,, ProdávalÍcí se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje dodat
kupujícímu nové nákladní vozidlo s alternativním pohonem, plně funkční vybavení dle
specifikace v příloze č. 1smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo ktomuto vybavení
včetně příslušenství,

2.2, SouČástí závazku prodávajícího je rovněž doprava do místa plnění dle čl. lll. této smlouvy
(vČetně případného transportního pojištění zboží). Součástí závazku prodávajícího je rovněž
zaškolení kupujícího l< užívání vybavení,

2,3. l(upující se zavazuje vybavení dodané prodávajícímu za podmínek stanovených touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to způsobem a
v termínu stanoveném v této smlouvě.

2,4. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného
Plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy její veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
a Že disponuje takovými kapacitamia odbornými znalostmi, které jsou k plněnínezbytné.

lll.

Doba a místo plnění

. Prodávající se zavazuje že zboží dodá kupujícímu a splní své závazky dle čl. 2.1. a 2.2. této
smlouvy vČetně provedenímontáže, které se uskutečnív níže uvedeném termínu;

o Předpokládaný termín zahájení dodávky a montáže: po podpisu této smlouvy
. Ukončení dodávky: nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy

o ý případě prodleníprodávajícího se splněním termínu uvedeného bodu 3.1. této smlouvy, je
kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši o,2% kupní
cenY Za kaŽdý, byť i započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok kupujícího na náhradu
škody v plném rozsahu, Celková výše smluvnípokuty neníomezena.

o Q předání a převzetí vybavení včetně zaškolení bude sepsán protokol, který bude podepsán
oběma smluvními stranami,

. Místo plněníje následující: Obec Ráječko, Nám. 1. máje 250,679 02 Ráječko

lV.

Kupní cena a platební podmínky

4.I Kupní cena zbožídle čl. ll této smlouvy je:

]_ 055 000,- l(č bez DPH

22L 55O,- Kč Výše DPH

I276 55O,-l<č včetně DPH

Stránka 2 z7



STÁTNÍFOND
ŽlVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
česrÉ nepuBLlKy

Kupnícena je stanovena dohodou smluvních stran jal<o cena pevná a nejvýše přípustná, která
zahrnuje vešl<eré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. l(upnícena
zahrnuje zboží i všechny jeho součásti uvedené v čl. ll. této smlouvy.

Kupnícena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po řádném
dodání zboží se splatností nejméně 30 kalendářních dní,

Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK a v hodnotě odpovídající kupní ceně stanovené
v čl. lll., bod 1 této smlouvy.

Daňový doklad musíobsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
a) lČo,
b) den splatnosti,
c) oznaČení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,

konstantní a variabilní symbol,
odvolávka na smlouvu,
razítko a podpis osoby oprávněné k vystavenídílčího a konečného účetního dokladu,
soupis příloh,
dalŠÍ náleŽitosti dle podmínek v rámci dotačního programu/ jehož poskytovatelem je
Státn ího fondu životního prostředí ČR.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Prodávajícíje povinen dodat vybavení včetně příslušenství v dohodnutém množství, jakosti
a provedenÍ. Vybavení vČetně příslušenstvíje dodáno prodávajícím l<upujícímu z titulu této
smlouvy a musísplňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.

5.2, Prodávajícíje povinen dodat kupujícímu vybavenívčetně příslušenství bez jakýchkoli vad a
v souladu s podmínkami stanovenýmitouto smlouvou. Předávacíprotokol může být podepsán
nejdříve v okamžiku, kdy bude vybavení beze zbytku dodáno včetně příslušenství a zaškolení
kupujícího. V případě, že vybavení včetně příslušenství bude vykazovat jakékoli vady, je
ku pující oprávněn jeho převzetí odm ítnout.

5.3, Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícímu kompletní technickou a další
dol<umentaci nezbytnou k užívánízboží, včetně návodů k obsluze v českém jazyce. Týká se lT
tech nologie.

5,4. Prodávajícíje povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohroženídoby plnění
a o vŠech skutečnostech, které budou dodání vybavení včetně příslušenství znemožňovat,

5.5. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal
v rámcizadávacího řízení, které předcházelo uzavřenítéto smlouvy. V případě porušenítohoto
ujednánímá kupujícíprávo od této smlouvy odstoupit.

5.6. Prodávající neníoprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí
osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

5,7. Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávl<y vůči kupujícímu, které vzniknou
na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným
právním jednáním.

42

43

44

45

d)

e)

f)

8)
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5.8. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této
smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

5.9. Smluvnístranysedohodlyaprodávajícíurčil,žeosobouoprávněnouk jednánízaprodávajícího
ve věcech, které se týkajítéto smlouvy a její realizace je/jsou:

jméno:

email:

tel.:

lng. KarelTlamka

vedeni@tlamka.cz

+42o 777 054 455

Změna této osoby musí být kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná
okamžikem doručen í tohoto písem ného oznámení kupujícímu.

5.10. Strany se dohodly a kupujícíurčil, že osobou oprávněnou k jednáníza kupujícího ve věcech,
které se týkajítéto smlouvy a její realizace jsou:

jméno: Vít Rajtšlégr

ema i l : starosta@raiecko.cz

tel.: +420 602 531485

VeŠkerá l<orespondence, pol<yny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na

základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny
v písemné formě v českém jazyce a doručují se bud'osobně nebo doporučenou poštou, faxem
či e-mailem, k rukám a na doručovacíadresy oprávněných osob dle této smlouvy.

Vl.

záruka na zboží

Prodávající přebírá záruku za jakost vybavení včetně příslušenství. Délka záruční doby je
stanovena na 24 měsíců dle legislativy platné v České republice. Záruční lhůta počíná běžet
dnem podpisu předávacího protokolu.

Prodávající se zavazuje, že vybavení včetně příslušenství dodané na základě této smlouvy bude
po záruČní dobu zpŮsobilý pro použití k účelu stanovenému vtéto smlouvě nebo k účelu
obvyklému, bude mít vlastnosti požadované kupujícím, touto smlouvou, právními předpisy,
jakoŽ i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si vybavení
tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené
životnosti kom ponent s potřebn ího cha ra kte ru.

Kupujícíje povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistía zároveň
oznámí prodávajícímu, o jaký typ vady se jedná. Záruční opravy provede prodávající bezplatně
a dokonČÍ je do 10 pracovních dnů od zahájení opravy nebo poskytne náhradní vybavení,
nedohodnou-lise smluvnístrany jinak. Oprava bude zahájena do 48 hodin od nahlášenízávady.
V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je
kupující oprávněn uplatnit na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 4 00O Kč za každý den
prodleníse splněním této povinnosti, čímž nenídotčeno právo kupujícího na náhradu škody
v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

6I
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Prodávající je povinen přijímat oznámení vad na tel. čísle: 777 064 455,
E-mailu vedeni@tlamka.cz.

Prodávajícíje povinen průběžně písemně informovat kupujícího o stavu řešení vady až do
jejího úplného odstranění.

V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu
od oznámení závady kupujícím prodávajícímu po jejíodstranění prodávajícím.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací.

Vll.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnýmizástupci obou
smluvních stran.

odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

Od této smlouvy mŮže smluvnístrana dotčená porušením povinnostijednostranně odstoupit
pro podstatné poruŠenítéto smlouvy, přičemž za podstatné porušenítéto smlouvy se zejména
považuje:

a) na straně kupujícího nezaplaceníkupníceny podle této smlouvy ve lhůtě delší60 dnípo
dni splatnosti příslušné fa ktury,

b) na straně prodávajícího, jestliže byť i část předmětu koupě nebude ve sjednaném termínu
řádně dodána

c) na straně prodávajícího, jestliže vybavení včetně příslušenství nebude mít vlastnosti
deklarované prodávajícím v této smlouvě,

d) na straně prodávajícího, jestliže prodávajícíje v prodlenís odstraněním vad po dobu více
než 5 pracovních dnů.

Kupujícíje dále oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 82 odst. 8 zák, o veřejných
zakázkách v případě, kdy prodávající uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, která
předcházela uzavřenítéto smlouvy, informace nebo doklady, které neodpovídajískutečnosti a
které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Kupujícíje oprávněn a vyhrazuje si právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, že
nebude kupujícímu poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí a kupující
neobdrŽÍ Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředku ze Státního fondu životního
prostředí ČR.

SkonČením účinnosti smlouvy zanikajívšechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením
ÚČinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacenísmluvních pokut
sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti
smlouvy, aty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají
trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

6.5.

6.6.

67

7.1,.

7,2.

7.3.

74

] ,5,

76
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Vlll.

závěrečná ustanovení

B,1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neu pravených se právn ívztahy z n ívzn ikající a vyplývající říd í přís lušným i usta noven ím i zá kona
č.89/201,2 Sb., občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

8.2. Veškeré změny či doplněnísmlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musímít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy,

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců kupujícího
a prodávajícího.

8,4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovenísmlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud zjeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

B.5. Smluvnístrany budou vždy usilovat o smírné urovnánípřípadných sporů vzniklých ze smlouvy.
Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právníúpravy věcně a místně
příslušnýmiorgány České republiky, Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech)stejnopisech, z nichž
každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdržípo 2 (dvou) stejnopisech.

8.6. Nedílnou součástítéto smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

8.7. Vystaví-li některá smluvnístrana druhé smluvnístraně potvrzenío splněnídluhu splatného
podle této smlouvy, představuje toto potvrzeníjen doklad o splněnídluhu, který je v potvrzení
výslovně uveden. Smluvnístrany si výslovně ujednávají, že potvrzenío splněnídluhu splatného
později automaticky nedokládá, že bylsplněn idluh splatný dříve nebo že bylo vyrovnáno také
příslušenstvídluhu.

8.8. Smluvnístrany prohlašují, že sismlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
dŮkaz pravostia pravdivostitěchto prohlášenípřipojujíoprávněnízástupcismluvních stran své
vlastnoručnípodpisy.

8.9. Kupujícíje povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech
sta n ove n a lh ůta delší, m usí ji žadatel/příjemce použít.

8,10. Každá faktura musíbýt označena číslem projektu.

8,11. Kupujícíje povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánŮ (CRR, MMR Čn, VF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeníkontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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Smluvnístrany berou na vědomí, že smlouva, jakož ijejídodatky, vyžaduje ke své účinnosti
uveřejněnív registru smluv podle zál<ona č.3401201,5 Sb., o registru smluv, a s tímto
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistíkupujícíneprodleně po
uzavřenísmlouvy. Pro zveřejněnísmlouvy a informaci o něm poskytne prodávající kupujícímu
své lD datové schránky.

Za kupujícího:

RfuEĎKo (1) 
\

e,ó,,250,,079 02_ 
^ l

, tel,: 5'16 432 629 l

s"q.P"m"F"P.

lel,:

lng. Karel

s.r.0.
i 2409/52

Boskovice

jednatel spo

v Ráječku, ane P _ q- 6% Z,

Vít Rajtšlégr,

sta rosta obce

Příloha č. 1. Specifikace dodávky
Příloha č. 2. Položkov,ý rozpočet dle nabídky dodavateIe
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Příloha č. 1

Technická specifikace

,Nákladní elektromobil pro obec Ráječko"

Zadavatel:
Obec Ráječko
Nám. 1. máje 250
679 02 Ráječko

lČ: OO2BOB44

Podpis statutár zástu pce

Technické parametry Ráječko

Kategorie vozidla N1
provozní hmotnost vozidla max 1 500 kg

užitečné zatížení na |<orbu min 1 250 kg
Výška s majákem max 2 000 mm
Šířka bez zpětných zrcátek max ]_ 400 mm
poloměr otáčení max 3 000 mm
Baterie Lion ANo
Kapacita baterie Lion min 10 kwh
Výl<on motoru min 14 kW
kroutící moment motoru min 10O Nm
Dojezd na jedno nabitímin B0 km
Předehřev baterie pro zimní provoz ANo
korba velil<ost min 2OOx140 cm
Nosnost tažná na kouli min 2 000 kg
Klecová nástavba korby o výšce min 50 cm ANo
posilovač řízení ANo
Nezávislé topení DlESEL ANo
Elektricl<é vyhřívání předního skla ANo
Možnost připojení přední hydrauliky ANo

Datum:

Obec Ráječko, Nám 1 máje 250, 679 02 Ráječko
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Pří|oha č. 2

Po ložkový rozpočet
,,Nákladní elektromobil pro obec Ráječko"

Položka M.l Počet m.j. Cena za m.j. Cena celkem bez DPH

NákIadní vozidlo elektromobil kategorie N1
kus t 1 055 000,-Kč 1 055 000,-l(č

Výše DPH (sazba2I%) 2z1,550,-Kč
Cena celkem vč. DPH 1276 550,-Kč

Datum: ý


