OKK Koksovny, a.s.

Název zhotovitele

registrační číslo smlouvy kupujícího: 662504......................

Kupní smlouva 01(dle pořadí v roce)/název firmy /rok
uzavřená dle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění
Kupující:
OKK Koksovny, a.s., Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava-Přívoz
zastoupen:

xxx, xxx
xxx, xxx

zapsán v obchod. rejstříku vedeném Kraj. soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:

47675829
CZ47675829
Komerční banka, a.s.
5505761/0100

Oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

jméno a funkce
jméno a funkce

Zmocněnec pro věci smluvní a zmocněnec pro věci technické jsou oprávněni k jednání jménem
kupujícího ve věcech týkajících se této smlouvy s výjimkou podepisování smlouvy či jejich dodatků.
Kupující je plátcem DPH.

Prodávající:

Název a adresa
zastoupen:

zástupce prodávajícího oprávněný k podpisu

zapsán v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v xxx, oddíl x, vložka xxx
IČ:
DIČ:
Bank. spoj.:
č. účtu:

Prodávající je plátcem DPH.

název banky
XXXXX/0100

OKK Koksovny, a.s.

Název zhotovitele

I.
PŘEDMĚT
Prodávající se zavazuje dodat, případně také nainstalovat a zprovoznit „předmět“
a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětné věci a kupující se zavazuje zaplatit za tuto věc
kupní cenu dle Článku III této smlouvy. K dodávce bude přiložena průvodní dokumentace:
• návod k obsluze v českém jazyce,
• ES prohlášení o shodě,
• revizní zprávu k zařízení,
• případně další nutné doklady
Předmět plnění bude dodán v celku; tzn. všechny části uvedené v rozsahu předmětu plnění včetně
příslušné dokumentace.
II.
TERMÍN DODÁVKY
Prodávající dodá kupujícímu věc do 60 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy. Nejpozději do
xx. xx. 2015.
Dokladem o koupi bude oboustranně podepsaný „Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy“.
Za kupujícího podepisuje osoba zodpovědná ve věcech technických uvedená v této kupní smlouvě.
III.
CENA
Celková kupní cena pro předmět koupě dle článku I. této smlouvy činí:
xxxxxx,- Kč bez DPH
K ceně bude doúčtována sazba daně dle platné legislativy.
Tato cena, sjednaná na základě nabídky prodávajícího č.xxxxx ze dne xxxx, je cenou smluvní a
nepřekročitelnou, v ceně jsou obsaženy všechny náklady včetně vedlejších nákladů (např. dopravy
zboží), které jsou nutné pro dodání předmětného zboží.
Kupující si vyhrazuje právo využít institutu zajištění daně dle §109a zák. č. 235/2004 Sb. v platném
znění a provést úhradu DPH (z kupní ceny) přímo na daňový účet správce daně Prodávajícího v
případě, že by se Kupující stal nebo mohl stát ručitelem za nezaplacenou daň ve smyslu §109 zák. č.
235/2004 Sb. v platném znění.
IV.
MÍSTO DODÁVKY A MONTÁŽE ZBOŽÍ
OKK Koksovny, a.s., Koksovna Svoboda, Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava – Přívoz.
V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.

Celková cena dle článku III bude uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené
prodávajícím kupujícímu do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění na základě
kupujícím podepsaného „Protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy“, který bude
přílohou faktury. Dnem zdanitelného plnění je den dodání zboží. Kupující uhradí kupní cenu až
po úplném, řádném a bezvadném dodání předmětu plnění (tzn. všech věcí, dílčí plnění není
kupujícím akceptováno a může být i odmítnuto) .

2.

Splatnost faktury je 60 dnů ode dne vystavení faktury kupujícímu.

3.

Faktura musí obsahovat:
•
náležitosti daňového dokladu dle §29 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění,
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OKK Koksovny, a.s.
•
•
•
•

Název zhotovitele

bankovní spojení prodávajícího (s uvedením kódu banky dle číselníku identifikačních kódů
bank vydaného ČNB a čísla účtu) shodné s bankovním spojením uvedeným ve smlouvě,
registrační číslo smlouvy kupujícího,
cenové údaje a délka splatnosti v souladu se smlouvou,
jedna faktura se nesmí vztahovat k více smlouvám.

4.

Pokud faktura nebude splňovat veškeré výše uvedené podmínky, má tato skutečnost za následek
nezaplacení faktury a její vrácení prodávajícímu k opravě. Prodávající fakturu buď opraví, nebo
vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího
opětovného vystavení kupujícímu.

5.

Úhrada faktury je provedena odepsáním placené částky z účtu kupujícího.
VI.
SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ

1.

Prodávající se zavazuje nezastavit bez předchozího písemného souhlasu kupujícího pohledávky
vzniklé z této smlouvy. Za porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 10%
z nominální výše pohledávky, která byla zastavena. Kupující je oprávněn požadovat náhradu
škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Kupující je
oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

2.

Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu kupujícího
s postoupením je neplatné.

3.

Prodávající není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám
kupujícího.

4.

Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním smluveného předmětu plnění nebo jeho částí, je
povinen uhradit kupujícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% (s ohledem na
důležitost dodávané věci může být i vyšší, až do 0,5%) ze smluvené ceny předmětu plnění
(včetně DPH), jehož se prodlení týká. Nárok na náhradu škody způsobené kupujícímu
porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčen, přičemž se smluvní
pokuta na náhradu škody nezapočítává.

5.

Dostane-li se kupující do prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn po kupujícím
požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.
VII.
ZÁRUKA

Prodávající se zavazuje dodat věci, které budou způsobilé ke smluvenému nebo obvyklému účelu,
a přejímá záruku za jakost věcí v délce 24 měsíců od data jejich převzetí.
VIII.
PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ
1.

Smluvní strany se dohodly, že v rámci zabránění jakémukoli jednání, které by bylo v rozporu
s dobrými mravy, nebudou požadovat ani nabízet jakékoli výhody, odměny, dary, projevy
pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo osobě nebo od osoby na pozici
kterékoli zaměstnance nebo člena statutárního orgánu fyzické nebo právnické osoby
v soukromém nebo veřejném sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje
za zhotovitele resp. pro něj pracuje) za účelem obdržení, ponechání nebo ovlivnění obchodu
nebo zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek nebo uzavření
a realizace kontraktu.
Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy, pokud shledá, že prodávající se
při realizaci smlouvy přímo nebo prostřednictvím svého zástupce dopustil jednání v rozporu
s předchozím odstavcem a nepřijal včas uspokojivé opatření k nápravě.

-3-

OKK Koksovny, a.s.

Název zhotovitele
IX.
OSTATNÍ

1.

Prodávající předá kupujícímu spolu s věcí (předmětem plnění) všechny doklady nutné k převzetí
a řádnému užívání věci, odpovídající jejímu charakteru a účelu.

2.

Prodávající prohlašuje, že věc (předmět plnění) splňuje náležitosti stanovené zákonem
č. 22/1997 Sb. v platném znění. Spolu s zbožím bude kupujícímu předán i návod k jeho použití
v českém jazyce a další doklady.

3.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem řádného převzetí věci.

4.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků.

5.

Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou zasílány druhé smluvní straně poštou
na adresu uvedenou v této smlouvě, jako doporučená zásilka s doručenkou.

6.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že činnosti nutné k montáži zboží jsou zahrnuty
v jeho předmětu podnikání dle příslušných platných oprávnění (živnostenský list, koncesní
listina apod.). Zhotovitel dále potvrzuje, že jsou mu známy povinnosti uložené právnickým
a fyzickým osobám v ustanoveních zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

7.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.

Datum:

Datum:

______________________________________
jméno zástupce
funkce

______________________________________
jméno zástupce
funkce

______________________________________
jméno zástupce
funkce

______________________________________
jméno zástupce
funkce

TATO SMLOUVA JE JEN VZOR. S OHLEDEM NA JEDNOTLIVÁ KONKRÉTNÍ PLNĚNÍ MŮŽE
OKK KOKSOVNY, a.s. JAKO KUPUJÍCÍ UPRAVIT TEXT ZNĚNÍ SMLOUVY PROTI ZVEŘEJNĚNÉMU
VZORU!!!
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