Výběrové řízení na dodávku, zadavatel Český střelecký svaz, z.s.:
„ČSS – nákup sportovního střeliva 2019.“
Příloha k Zadávací dokumentaci a k výzvě k podání nabídek
___________________________________________________________________________

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozd.
znění
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dále uvedené strany

1/

………………………………………………....
IČ ……………………………..
se sídlem / místem podnikání ………………………………….………………………….
(zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………… soudem
v …………..….., oddíl …., vložka ……..
jednající ………………………………………………………………………………………………..
bankovní spojení: ………………………………………………
(dále jen „prodávající“)

a

2/

Český střelecký svaz, z.s.
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ 005 39 520
jednající: p. Jiřím Streitem, prezidentem
bankovní spojení: účet č. 712135923/0300, vedený u ČSOB, a.s.
(dále jen „kupující“)

tuto
kupní smlouvu
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Článek 1
Předmět koupě a kupní cena
1.

2.

Předmětem této kupní smlouvy je následující sportovní střelivo .22 LR
ELEY TENEX v celkovém množství 300 000 kusů:
 .22 LR. ELEY TENEX

50 000 ks

 .22 LR ELEY TENEX Slow Pistol

25 000 ks

Kupní cena za předmět koupě podle této smlouvy činí částku ve výši
……………………………………,-- Kč bez DPH (tj. částku ve výši
……………………………………,-- Kč včetně DPH.

Článek 2
Podmínky dodání předmětu koupě
1.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která
je předmětem koupě podle této smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické
právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu
kupní cenu, definovanou v článku 1 odst. 2 této smlouvy. Prodávající se
zavazuje předmět koupě dodat kupujícímu zcela v souladu se zadávacími
podmínkami veřejné zakázky „ČSS – nákup sportovního střeliva 2019.“,
zpracovaných zadavatelem, tj. kupujícím, tedy Českým střeleckým
svazem, z.s., se sídlem U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
IČ 005 39 520 a v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne …………….. .

2.

Kupující sportovní střelivo specifikované v článku 1 odst. 1 této kupní
smlouvy kupuje a nabývá do svého výlučného vlastnictví.

3.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději
do 30.11.2019 spolu s veškerou případnou dokumentací, a to do skladu
kupujícího, tj. ČSS, z.s., ASS Plzeň-Lobzy. Dopravu do místa určení
zabezpečuje prodávající, cena dopravy je zahrnuta v ceně zboží.

4.

Předmět koupě je dodán jeho převzetím kupujícím, což je kupující
povinen stvrdit potvrzením dodacího listu k tomu odpovědnou osobou
kupujícího.

5.

Nebezpečí vzniku škody na touto smlouvou převáděných movitých
věcech přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem jejich fyzického
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předání stvrzeného potvrzeným dodacím listem dle předchozího této
smlouvy.

Článek 3
Podmínky zaplacení kupní ceny
1. Kupní cena za předmět převodu podle této smlouvy, specifikovaná
v článku 1 této kupní smlouvy bude zaplacena na základě faktury
vystavené prodávajícím, nejpozději do 21 dnů ode dne odeslání faktury,
a to na bankovní účet prodávajícího, bankovní účet č. …………………..,
vedený u ………………………. .
2. Veškeré faktury vystavené v souvislosti s touto kupní smlouvou musí
formou a obsahem odpovídat zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v pozd.
znění a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pozd. znění.
3. Prodávající prohlašuje, že bere na vědomí, že kupující nebude poskytovat
zálohy na kupní cenu za předmět koupě.

Článek 4
Technické náležitosti předmětu koupě

Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s předmětem koupě
specifikovaného v čl. 1 této kupní smlouvy. Prodávající je povinen
prokázat, že všechny jeho dodávky určené smlouvou, tj. předmět koupě
podle této smlouvy, odpovídají v celém rozsahu příslušným normám,
zejména zák. č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů. Případnou průkazní dokumentaci doloží
prodávající v nejkratším možném čase, bez upozornění kupujícího.

Článek 5
Odstoupení od smlouvy
1.

Nebude-li uhrazena celá kupní cena řádně a včas podle článku 4 je
prodávající oprávněn jednostranným právním aktem od této smlouvy
odstoupit.

2.

Smluvní strany jsou rovněž oprávněny odstoupit od smlouvy v případě
prodlení s dodáním zboží delší než jeden měsíc a dále nezaplacení faktury
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s prodlením delší než jeden měsíc. Pro účely této smlouvy se jeden měsíc
rozumí 30 dnů.
3.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou
povinny vrátit si již poskytnutá plnění.

Článek 6
Odpovědnost za vady
Prodávající odpovídá za to, že dodaný předmět koupě bude mít vlastnosti
zabezpečující jeho řádné užívání. Prodávající zároveň prohlašuje, že
dodaný předmět koupě nemá právní vady, tedy, že není zatížen právem
třetích osob. V případě, že předmět koupě bude mít vady jakosti, které
budou bránit jeho řádnému užívání, příp. vady množství nebo právní
vady, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat.
Reklamace musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým
způsobem se vytýkané vady projevují.

Článek 7
Sankční ustanovení
1.

Smluvní strany se dohody, že pokud prodávající dodá předmět koupě
opožděně, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05%
z celkové kupní ceny bez DPH za každý den prodlení s dodáním předmětu
koupě.

2.

V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením fakturované kupní
ceny, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené
částky faktury za každý den prodlení.

3.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, která má za následek
placení smluvní pokuty.

4.

Smluvní pokuta je splatná do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzvy oprávněné strany k uhrazení
smluvní pokuty.
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Článek 8
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu,
z nichž každá smluvní stran obdrží dvě vyhotovení.

2.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, v řadě očíslovanými
dodatky, podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Pokud kterékoli ze smluvních stran nelze doručit písemnost, má se za to,
že písemnost byla doručena 15. dnem od dne jejího předání poštovní
přepravě, a to i tehdy, pokud se adresát o doručování písemnosti a jejím
obsahu nedozvěděl. Pokud písemnost adresát odmítne přijmout, pak je
písemnost doručena dnem odmítnutí, a to i tehdy, je-li smluvní strana po
dobu delší jak 30 dnů mimo svou posledně známou adresu a svůj pobyt
druhé smluvní straně neoznámí.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé,
svobodné a vážné vůle, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ………………

………………………………………………………………
Kupující
Český střelecký svaz
Jiří Streit
prezident Českého střeleckého svazu

V ……………….. dne

………………………………………………………………
Prodávající
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