14

'ai

č.1

_

_

RAMcovA Ku PNI SMLOUVA

-9

2819
-

strany
`

Proóávaimú

I

BARELOVÄ VODA S.r.o.

se sídlem: Josefa Truhláře 1515, 250 01 Brandýs nad Labem

ˇ

- Stará Boleslav

ičo: 02180898
DIČ: cz 02180898

zapsána v
bankovníspojení: 3528036339/0800
zastoupen: Petr Boček
kontaktníosoba: Petr Boček
e-mail, tel.: bocek@barelOvavoda.cz, voda@barelovavoda.cz, 222 703 703
_

a

Kupující:

Město Šumperk
se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk 787 01
lČ:

00303461

Dičz CZ00303461

bankovníspojení: ČS a.s., č. ú. 27-1905609309/0800
Zastoupeno lng. Martou Novotnou, 1.míStostarostkou
kontaktní osoba: Ing. Petra Štefečková,
e-mail, tel.: petra.stefeckova@sumperk.cz, tel. 721 444 991
_

ll.

Předmět smlou\iy
Předmětem této smlou\/yje dodávka čerstvé, nesycené přírodní pramenité vody ve vratných
(1)
barelech O objemu 18,9 l, dodávka plastových kelímku na horkou a studenou vodu O objemu 0,2 l
v balení po 100 ks, pronájem výdejníků vody (aquamatů) na výdej, chlazení a ohřev pitné vody
v barelech ve dvou variantách -stojanové a stolní podle aktuální potřeby zadavatele dle speci?kace
uvedené v Příloze č.1 této smlouvy (dále jen Zboží) a Zajištěnísanitace \/ýdejníkü vody.
(2)
Součástíplněníje i doprava a odnos přírodníprameníté vody ve vratných barelech a kelímku
k výdejn?kům vody umístěných v budovách úřadu na adresách nám. Míru 1, Jesenická 31 a
Lautnerova 1, Šumperk (dle Přílohy č. 1 této smlouvy).
Výměna vratných obalů (barelu)je součástídodávky. Záloha na vratné obaly činí 150 Kč, 0% DPH,
a je splatná po \/ystavení faktury na základě dodacích listů. Záloha bude vyúčtována k datu
ukončení platnosti smlouvy po zápočtu vrácených prázdných obalů.
Dodávaná pramenitá voda musí být vhodná k dlouhodobé konzumaci a musí splňovat
(3)
veškeré Zdravotní a hygienické požadavky dle platných právních norem. Laboratorní rozbor
dodávané vody je uveden v Příloze č.2 této smlouvy.
Prodávající se zavazuje dodat pouze takové zboží, které svou kvalitou a charakteristikou
(4)
odpovídá specifikaci dle zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Dodávky pramenité vody ve vratných barelech, kelímků a pronájem/výpůjčka výdejníků

Vody" a příloh této smlouvy.
Dodavatel se zavazuje, že zajistí provedení pravidelné údržby (sanitace) výdejníků vody 4×
(5)
ročně, tj. vždy po 3 měsících provozu.

`
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Dodavatel zajistí v plném rozsahu případný běžný servis nebo opravu závady způsobené
(1)
jiným než nesprávným používáním či mechanickým poškozením výdejníků vody, náklady stím
spojené jsou součástí pronájmu Zařízení.
Součástí plněníje rovněž bezplatné Zapůjčení náhradnmo zařízení po dobu sanitace nebo
(2)
opravy pronajatého výdejníku vč. souvisejících přepravních nákladů.

Ill.

Kupníoena
Kupující se zavazuje Zaplatit prodávajícímu za dodané zboží dohodnutou kupní cenu ve

(1)
vysi:

0

0

za barel (18,9l) pramenité vody:

obch. Značky Aqua Pro Aktiv
cena bez DPH - 105Kč; výše DPH 15 % - 15,75 Kč
cena celkem S DPH - 120,75 Kč
za 100 ks platových kelímků na vodu:
cena bez DPH - 50Kč; výše DPH 21 % - 10,50 Kč
cena celkem s DPH

0 za

0

pronájem 1 ks výdejníku /měsíc:

sanitace 1 ks výdejníku:

- 60,50 Kč

cena bez DPH - 10 Kč; výše DPH 21% - 2,10 Kč
cena celkem s DPH - 12,10 Kč

cena bez DPH - 299 Kč; výše DPH 21% - 62,79 Kč
cena celkem s DPH - 361,79 Kč
(2)
Ceny obsahují veškeré náklady prodávajícího nutné k řádné realizaci dodávek do místa
p|nění(tj. např. i náklady za dopravu).
Ke z\/ýšeníshora uvedených jednotkových cen je možné přistoupit pouze v případě změny
(3)
sazeb DPH na základě Změny právních předpisů. 0 takové úpravě kupní ceny není třeba
uzavřítpísemný dodatek k této smlouvě, kupní cena bude vycházet Z uvedené ceny bez DPH,ke
které se připočítá DPH v platné výši.

N.
Platební podmínky
Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem Z účtu kupujícího na účet
(1)
prodávajícího, který ve smlouvě uvede za každou úplnou, bezvadnou, řádně předanou a
převzatou dodávku Zboží, nezbytnou součástí faktury bude \/ždy přiložený dodací list s potvrzením
převzetí zboží kupujícím a kopií odpovídající objednávky kupujícího. Pronájem výdejníků bude
účtován formou faktury 1x měsíčně.
(2)
Kupující je oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti,
jestližeobsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a
doručenéfaktury není kupující v prodlení se Zaplacením. Prodávající je povinen fakturu řádně
opravit a doručitji kupujícímu S novou lhůtou splatnosti.
(3)
Splatnost fakturje 21 kalendářních dnů po jejich doručenído sídla kupujícího.

V.

Dodací podmínky
(1)
Kupující své požadavky na jednotlivé odběry zboží (dále jen „dodävky") upřesní
vždyoboustranně závaznou dílčí objednávkou doručenou prodávajícímupísemně, e-mailem nebo
telefonicky.
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(2)
Prodávající se zavazuje, že každá dílčí dodávka zboží bude realizována V pracovní dny
nejpozději do 48 hodin od doručení dílčí objednávky kupujíc?io (v případě, že bude objednávka
kupujícím uskutečněna během víkendu, prodlužuje se tato doba na 96 hodin). Dohodnou-li se
smluvnístrany na jiném termínu plnění, musí být taková změna na dílčíobjednávce vyznačena.
Zboží bude dodáno vždy v pracovnídobě úřadu.
(4)
Místa plněníjsou blíže specifikována v příloze č. 1 této rámcové smlouvy.
(3)
Jednotlivé
(5)
dodávky zboží budou předávány potvrzením dodacího listu opatřeným jménem,
podpisem a razítkem přejímajícího. Předáním a převzetím přechází vlastnické právo ke zboží na
kupujícího, bude-li mít vlastnosti stanovené příslušnou objednávkou a bude-li v požadované kvalitě.

Vl.

Součinnost kupujícího
Kupující se zavazuje vytvořit prodávajícímu takové podmínky, aby mohl bez obtíží, řádně a včas
splnit závazky dané touto rámcovou smlouvou. K tomu je především nutné: Zajistit dodavateli
přístup do prostor v objektech, kde se má dodávka uskutečnit, včas písemně informovat dodavatele
O zvláštních požadavcích nebo aktuálních změnách týkajících se dodávky dle dílčí objednávky tak,
aby se dodavatel mohl těmto záležitostem přizpůsobit, poskytnout další potřebnou součinnost v
rozsahu nutném pro plnění předmětu smlouvy

Vll.

~

Odstoupeníod smlouvy
Pro účely Odstoupeníod smlou\/y se za podstatné porušenísmlouvy ve smyslu § 2002 zák.

(1)
č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, považuje zejména:

opakované nedodánízbožív předepsaném množství, jakosti a specifikaci,
prodlení prodávajícího s dodávkami zbožío více než 3 dny,
0 úpadek kupujícího nebo prodávajícího ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního
zákona, ve Zněníjeho pozdějších předpisů.
(2)
Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvnístrana oprávněna od
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení
oznámenío odstoupenídruhé smluvnístraně na jejíadresu uvedenou v Záhlavítéto smlouvy, resp.
na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou
smluvnístranou převzato či nikoliv.
Tuto smlouvu je možné rovněž ukončit kteroukoliv ze smluvních stran výpovědí bez udání
(3)
důvodu s tříměsíčnívýpovědní lhůtou, která běží počínaje následujícím měsícem ode dne doručení
\iýpovědi druhé smluvnístraně.
0
0

Vlll.

'

-

Doba tn/ánísmlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou S účinností od 01.10.2019, anebo ode dne jejího
zveřejněnív registru smluv, pokud je tento den dnem pozdějším.

IX..

Závěrečná ustanovení

_

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést
(1)
Závazky Z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé

smluvnístrany.
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(2)
Kupující je oprávněn jednostranně Započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité
pohledávce prodávajícího, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními
(3)

.

stranami.
(4)
Smluvnístrany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodnítajemství dle ust. § 504
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a
souhlasí sjejím Zveřejnění vplném rozsahu vregistru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., O
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a O registru smluv
(Zákon O registru smluv), případně i sjejím jiným Z\/eřejněním např. na interneto\/ých stránkách,
úřední desce apod.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve
(5)
dnem Zveřejněnív registru smluv. Zveřejněnív registru smluv zajistí kupující.
Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím Obsahem souhlasía že byla sepsána
(6)
na Zäkladějejich pravé a svobodné vůle, prosté všech omylů.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a
(7)
každá smluvnístrana obdrží po dvou \/yhotoveních.
Smlouva byla uzavřena v souladu se směrnicí Městského úřadu Sumperk C. F1 „0 postupu
(8)
a rozděleni kompetenci při Zadáváníveřejných zakázek malého roZsahu...“.

Příloha č. 1: Místa

`

plnění- umístěnívýdejníkü vody

Příloha č. 2: Laboratorní rozbor vody

V Praze dne:

3.10.2019

Za prodávajícího: PETR Boček

V Šumperku dne: Q.9x...l?n..2?lH..............

Za kupujícího: lng. Marta Novotná
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Příloha č.1
k
Rámcové kupnísmlouvě

na dodávky pramenité vody ve vratných barelech a pronájem \/ýdejníkü vody

Místa plnění- umístěnívýdejníků pramenité vody na budovách MěÚ Šumperk:
uiviísTÉNíz

;TY'„

PvY'DEJNíKuvoDY!

Budova MěÚ, Jesenická 31:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

- 2.NP (chodba u kuchyňky)
Kancelářtajemníka - chodba před podatelnou - 1.NP
Odbor výstavby - kuchyňka 3.NP
Odbor dopravy

Odbor školstvía odbor živ. prostředí- kuchyňka 2.NP
Odbor dopravy - registr vozidel - 1.N P, dv. 128
Odbor SW - chodba před prac. cest. dokladů, 1.NP
Zasedací místnost 4.NP

Budova MěÚ, Lautnerova 1:
(8)
(9)

Odbor sociálních věcí- kuchyňka 1.NP
Odbor sociálních věcí - chodba 2.NP

Budova MěÚ, nám. Míru 1:

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Matrika

- 3. NP, dveře č. 615

Zasedacímístnost- 3. NP, dveře č. 605
Sekretariát - kuchyňka 2.NP
Průvodci ŠKV - suterén
Chodba 1.NP - před podatelnou
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VSumperku dne:
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Prodávající: -------eAReLo.\iÁ.\ioDA.s.r.0.

Provozovna: Na Křečku 365. 109 O4 Praha 10
ICO: 02180 -x
“
DIČ: 02021088
*
Tel.: 222 O8 O
Mohiiz
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