KUPNí sMLoUVA č . Evs_osT/ oo sglzo2oluUB

uzavřená v souladu s ustanovení m § 2079 a násl. zákona č .8912012 Sb.,
obČ anský zákoní k, ve znění pozdějš í ch předpisů (dále také jen ,,NoZ")

Smluvní strany:

Prodávajicí :
lč o:
sí dlo:
zastoupen:
telefon:
e-mail:

GOZ GARDEN s.r.o.
05744164
Olomoucká 888/ 164, 627 00 Brno
lng. Lucie Weberová
7

bankovní spojení : Raiffeisenbank, č í sloú č tu,
(dále také jen ,,Prodávají cí ")

a

Kupují cí :
lCO:
sí dlo:
zastoupen:

Město Úiezd u Brna

00282740
Komenské ho 107, 664 53 Újeza u Brna
lng. Marií Kozákovou, starostkou města, tel,: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: lng. Karel Vé var, mí stostarosta města , tel,.724183 499
starosta@uiezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení : Komerč ní banka, a.s., č í sloú č tu:4925641lO1O0
(dále také jen ,,Kupují cí ")

e-mail:

(,,Prodávají cí " a ,,Kupují cí "společ ně dále také jen jako ,,Smluvní strany")

Obě smluvní strany dle vlastní ho prohláš ení k právní m ú konů m zcela způ sobilé , uzavřely
dneŠ ní hodne, měsí ce a roku tuto Kupní smlouvu (dále také jen ,,smlouva"):
l.

Předmět sm!ouvy
Předmětem té to smlouvy je závazek prodávají cí ho dodat kupují cí mu zbož í podrobně
specifikované zadávací dokumentací objednatele sp.zn.: 4797t2OzOlUUB/ Jar ze dne
7. 9.2020 a cenovou nabí dkou prodávají cí ho, která tvoří Pří lohu č , 1 té to smlouvy, a umož nit
mu nabytí vlastnické ho práva kezbož í a dále závazek kupují cí hořádně dodané zbož í převzí t
a zaplatit za něj prodávají cí mu sjednanou kupní cenu.
Prodávají cí prohlaš uje, ž e se s výš e uvedeným dokumentem vymezují cí m dodávku v plné m
rozsahu seznámil, Že jsou mu známy kvalitativní , kvantitativní i veš keré dalš í podmí nky
nezbytné k realizaci smlouvy a zavazuje se dodat zbož í v souladu s podmí nkami zadávací
dokumentace na akci: ,,Dodávka 50 ks stromů ".
Smluvní strany se zavazují plnit předmět té to smlouvy s odpoví dají cíprofesní ú rovní a pé č í
a při respektování oprávněných zájmů a dobré ho jmé na smluvní ch stran,
Smluvní strany prohlaš ují , ž e předmět plnění podle té to smlouvy není plnění m nemož ným
a ž e smlouvu uzaví rají po peč livé mzváž ení vš ech mož ných dů sledků .

ll.
Doba a mí sto a způ sob dodání

16, ,l0,2020, Kupují cí
Prodávají cí se zavazuje dodat zbož í v přesně urěený_termí n, a to
přesně sta.novený den, abY mohlo
uy.lóuné informoval pódávalí ciho o nutňosti dodat zbož í v
Výsadba
dojí t k ú spěš néreaiizaci oótač nino projektu Státní ho fondu Životní ho ProstředÍ :
dřevinvÚjezděuBrna.
Mí stem dodání je sí dlo kupují cí ho.

touto smlouvou a jeho převzetí kupují cí m bude potvrzeno
p.dpi;il kupují cí hona dodací m listu. okamž ikem podpisu dodací ho listu kuPují cí m
právo na kupují cí ho,
bř"óňári nebezpeč í š kodynazbož í a vlastnické

Dodání zbož í v souladu

s

pokud prodávají cí nedodá zbož i
kupují cí je oprávněn nepřevzí t zbož í zejmé na tehdy,
pevně
stanovený termí n, zbož í bude
v dohodnuté m množ ství nebo kvalitě, dodá zbož í mimo
poš kozené nebo prodávají cí nedodá vš echny potřebné doklady kezbož i,

a"n""j" O''o
jednostoŠ edesátdvatisí cŠ estcetdvacet
Kupní cena zbož í je 1 62 620 Kč .bez DPH (slovy
polož kový výkazje uveden
korun č eských), KÓeně bude připoč teno DpH vplainé sazbě.

v pří loze č . 1 té to smlouvy.

e pří pustná a zahrnuje
kupní cena zbož í je stanovena dohodou jako cena koneč ná, nejvýš
pří p. jiné náklady souvisejí cí
rovněž dopravu zoož i do mí sta plnění , balné , pojiš tění ,

s dodávkou zbož í .

bezhotovostní m převodem na ú č et
kupují cí m prováděna
Úhrada kupní ceny bude
-u
'smlouvy,
a to na základě faktury vystavené
záhtáví ' té to
prodávají cí ho uu"Jánli
Kupují óí je oprávněn pozdrž et ú hradu kupní ceny
bróááu"ji.im v souladu s dodací m listem.
až do OÓOy riptneho odstranění pří padných vad zbož i,

Fakturu, která nebude
splatnost faktury je 30 dnů od data doruč ení faktury kupují cí mu,
je kuPují cí oPrávněn
dokladu,
.Órnóu.t veš keré nátež itosti řádné ho daňové ho a ú č ótní rro
kupují cí munová
faktury
vrátit. V takové m piipaoc běž í ode dne doruč ení nové / opravené
lhů ta splatnosti,

její č ásti je prodávají cí oprávněn
V pří padě prodlení kupují cí hos ú hradou kupní ceny .č i
ustanovení mi obČ anské ho
pristuSnYmi
s
pož adovat zaplacení urótu z prodlení u,oú ladu
zákoní ku.

je nespolehlivým plátcem ve smyslu
zveřejní _li správce daně skuteč nost, ž e prodávají cí
platby zadrž et DpH a
zákona č . 235t2oo4 Sb., o DpH, je kupujicí oprávněň z fakturované
prodávalÍ cí ho pří sluŠ né musprávci
tuto _ aniž by k tomu oýt' vyzvan -' jako' l^ Úeit"t uhradit za
daně.
lV.
záruka za jakost
vady,
za
Odpovědnost

a

povinnosti smluvní ch stran z vadné ho plnění
pří sluš nými ustanovení mi obč anské hozákoní ku,

Není _li uvedeno jinak, ří dí se práva

2

Na dodané zboŽÍ poskytuje prodávají cí záruku za jakost v dé lce 24 měsí ců .Záruč ní doba
běŽÍ od okamŽiku převzetí zbož í kupují cí m, v pří pádě dodání nové ho zbož í běž í
ode dne
jeho převzetí kupují cí mnová záruč ní doba.
V.

Smluvní pokuty
S ohledem na ustanovení Č l, li odst. 1 té to smlouvy se smluvní strany dohodly, ž e v pří padě,
Že zboŽÍ nebude Prodávají cí m kupují cí mu dodánó v přesně stanov"ený oenl je prodávají ci
povinen kupují cí mu uhradit smluvní pokutu ve výš i 30 ooo Kč na ú č etuvedený'v
záhlaví té to
smlouvY. Smluvní Pokuta je splatná do 3 dnů od odeslání pí semné výzvy prodávají cí mu
k ú hradě smluvní pokuty,
ZaPlacení m smluvní pokuty není dotč en nárok kupují cí hona náhradu š kody v plné výš i.
Vl.
.Závěreč ná ujednání

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlč enlivost o vš ech skuteč nostech, o kterých
se
dozvědělY v souvislosti s uzavření m té to smlouvy, Tí m není dotč ena povinnost zú eřejnit
obsah té to smlouvY Č i jiné skuteč nosti týkají cí se smluvní ho vztah u založ ené ho touto
smlouvou, a to v rozsahu stanovené m zákonem.
Prodávají cí souhlasí se zveřejnění m té to smlouvy na webových stránkách kupují cí ho.

V Pří Padě zániku té to smlouvy, nebo v pří padě, ž e bude tato smlouva shledána neplatnou
nebo neú Č innou, zŮstávají zachována ta práva a povinnosti, z jejichž povahy plyne,
ž e mqí
trvat i Po ukonČ enÍ _té tosmlouvy. To platí zejmé na pro právó pož adovat Š mlú vnj pokutÚ,
náhradu ÚjmY vzniklé poruŠ ení mté to smlouvy nebo záuazek zachovávat mlč enlivost.

Budou-li

nebo stanou-i se jednotlivá ustanovení té to smlouvy neplatnými nebo právně
neÚČ innými, není tí m dotč ena platnost ostatní ch ustanovení . lr,teú č innéusianovení
se podle
mož nosti vylož í v dané m smyslu nebo se nahradí novým ustanovení m.
Práva a povinnosti smluvní ch stran touto smlouvou výslovně neupravená se
ří dí pří sluš nými
ustanovení mi zákona Č .8912012 Sb,, obč anský zákonik, ve znění pozdějš í ch předpisů .
Jaké koliv změnY a doPlňkY té to smlouvy jsou mož né pouze formou pí semných
č í slovaných
dodatků , podepsaných oprávněnými zásiupci smluvní cň stran.
Tato smlouva nabývá Platnosti a ú č innostidnem její ho podpisu oběma
smluvní mi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž prodávají cí obdrž í
1

vyhotovení .

a

kupqí cí 2

Smluvní stranY tí mto P_rohlaŠ ujÍ ,Že smlouva byla sepsána podle jejich
skuteč né a svobodné
vŮle, smlouvu si řádně Přeč etly, s její m obsaňem souhlasí a prorrí asují ,
ie smlouva nebyla
sePsána vtí sni ani za jednostranně nevýhodných podmí nek.'Oběsmjuvní
strany potvrzují
autentič nost té to smlouvy svými podpisy,

Tato smlouva byla schválena na 95. schů zi Rady města Újezd u Brna dne 21, 9. 2020
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V Újezdu u Brna 25.9.2020
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