Kupní smlouva

Kupní smlouva
(dále jen „Smlouva“)
Článek I.
Smluvní strany
1.

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
sídlo:
Námestie 1. mája 53/4, Senec 903 01, Slovenská republika
IČO:
44 537 476
DIČ:
2022742293
IČ DPH:
SK2022742293
obchodní rejstřík: vedený u Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 56029/B
(dále jen „Kupující“)
a

2. ClickPark s.r.o.
sídlo:
Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO:
28968506
DIČ:
CZ28968506
obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156630
prostřednictvím
ClickPark s.r.o., organizační složka
sídlo:
Ul. Práce 4933, Komárno 945 01, Slovenská republika
IČO:
3671881
DIČ:
SK2022298773
obchodní rejstřík: vedený u Okresného súdu Nitra, vložka číslo 10140/N
(dále jen „Prodávající“)

Článek II.
Předmět Smlouvy
1.

Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat do města Senec a instalovat dopravně technické
zařízení (dále jen „DTZ“) specifikované v příloze A Smlouvy, převést na Kupujícího vlastnické
právo k DTZ a poskytnout další plnění dle Smlouvy a Kupující se za to zavazuje Prodávajícímu
uhradit smluvní odměnu dle Smlouvy.

Článek III.
Prodávající
1. Prodávající se zavazuje:
1.1. dodat Kupujícímu na jeho písemnou žádost montážní svařence pro provedení stavební
přípravy nutné k instalaci DTZ;
1.2. dodat a instalovat DTZ do 10 týdnů od podpisu Smlouvy, nejdříve však do 15 dnů po
obdržení informace od Kupujícího, že jsou místa instalace DTZ řádně připravena;
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1.3. poskytnout záruku na DTZ dle Smlouvy;
1.4. zabezpečit proškolení obsluhy DTZ pro dva pracovníky Kupujícího, které Kupující zajistí ke
dni předání DTZ Kupujícímu; pouze prokazatelně proškolení pracovníci Kupujícího jsou po
dobu záruky DTZ oprávněni vybírat tržby a vyměňovat role parkovacích lístků s následným
vypnutím signalizace poruchy z důvodu chybějících lístků.
2.

Prodávající se zavazuje poskytnout po předání DTZ Kupujícímu licenci na software ParkFolio,
jehož specifikace je uvedena v příloze B Smlouvy. Tato licence se poskytuje jako časově
neomezená a místně omezená na město Senec. Kupující není oprávněn software měnit,
upravovat, ani poskytnout třetí osobě. Kupující je povinen si zajistit na vlastní náklady pro
funkcionalitu softwaru ParkFolio hardware a software dle přílohy C Smlouvy - Minimální
požadavky pro hardware a software.

3.

Prodávající se zavazuje zajišťovat po dobu záruky profylaktický servis DTZ 1 x ročně. Specifikace
profylaktického servisu je uvedena v příloze D Smlouvy.

4.

Prodávající se zavazuje vybírat jménem Kupujícího parkovné uhrazené v DTZ platební kartou
(dále jen „Služba“), k čemuž mu Kupující tímto uděluje plnou moc. Prodávající se zavazuje
převádět takto vybrané parkovné na bankovní účet Kupujícího č. ú.: SK96 7500 0000 0040 0755
8750 nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo připsáno na účet
Prodávajícího. Náklady na vedení tohoto bankovního účtu nese Kupující. Při změně čísla účtu je
Kupující povinen o tom Prodávajícího nejdříve písemně informovat.

5.

Prodávající neodpovídá za neposkytnutí Služby z důvodu stojícího na straně Kupujícího,
poskytovatele bankovních služeb anebo parkujícího, jejich zařízení anebo programového
vybavení, z důvodu zásahu třetích stran anebo vyšší moci. Prodávající je oprávněn dočasně
přerušit poskytování Služby např. z důvodu údržby systému, opravy systému, či technických
zařízení zajišťujících jeho provoz. Prodávající neodpovídá za případnou újmu způsobenou
přerušením Služby.

6.

Vlastnické právo k DTZ přechází na Kupujícího okamžikem předání DTZ.
Článek IV.
Kupující

1.

Kupující se zavazuje:
1.1. připravit místo instalace DTZ v souladu s přílohou E Smlouvy – Stavební příprava tak, aby
bylo možné provést instalaci DTZ pomocí chemické kotvy nejpozději 15 dní před termínem
pro dodání DTZ; písemně informovat o provedení stavební přípravy Prodávajícího; a zajistit,
aby byla tato připravenost zajištěna do instalace DTZ;
1.2. předat Prodávajícímu ke dni podpisu Smlouvy polohopis místa instalace s přesným
umístěním a orientací DTZ; jinak je Prodávající oprávněn provést instalaci dle svého uvážení;
1.3. převzít DTZ ihned po jeho instalaci; o převzetí bude sepsán datovaný předávací protokol
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
1.4. při převzetí DTZ zajistit přítomnost svých pracovníků pro školení obsluhy DTZ; v opačném
případě není Prodávající povinen školení poskytnout;
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1.5. hradit Prodávajícímu kupní cenu a smluvní odměnu dle Smlouvy;
1.6. zajistit na své náklady pojištění DTZ;
1.7. Kupující je povinen nejpozději měsíc před dodáním DTZ předat Prodávajícímu ke každému
kusu DTZ SIM kartu tipu MM s minimálním datovým tarifem/kapacitou 50 Mb/měsíc;
náklady na provoz SIM karet nese Kupující; Kupující si je vědom, že pro správné fungování
služby ParkFolio je nutné, aby jeho zařízení splňovala parametry dle přílohy C Smlouvy.
2.

V případě prodlení Kupujícího s některou jeho povinností dle tohoto článku se o příslušný počet
dní prodlužuje termín pro dodání a instalaci DTZ.

3.

Kupující prohlašuje, že má k dispozici, či včas opatří pravomocné povolení, resp. ohlášení k
plnění předmětu Smlouvy (je-li jej třeba), vytýčení všech podzemních a přesné zaměření všech
nadzemních inženýrských sítí a vedení, jakož i případné potřebné souhlasy k plnění předmětu
Smlouvy ze strany všech dotčených orgánů, organizací i soukromoprávních subjektů; nesplnění
těchto povinností Kupujícího nemůže být přičítáno k tíži Prodávajícímu a Kupující je povinen
nahradit Prodávajícímu jakoukoliv újmu vzniklou v těchto souvislostech.

Článek V.
Platební podmínky
1.

Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za jeho plnění dle Článku III., odst. 1. Smlouvy kupní
cenu 6.200,- EUR bez DPH za 1 ks DTZ, při DPH 20 % ve výši 1.240,- EUR tedy částku 7.440,- EUR,
tj. 18.600,- EUR bez DPH za 3 ks DTZ , tj. při DPH 20 % ve výši 3.720,- EUR celkem částku 22.320,EUR, a to dle splátkového kalendáře, který tvoří přílohu F Smlouvy.

2.

Kupující se zavazuje hradit Prodávajícímu za jeho plnění dle Článku III. odst. 2. Smlouvy smluvní
odměnu 15,- EUR bez DPH měsíčně za každý 1 ks DTZ.

3.

Kupující se zavazuje hradit Prodávajícímu za jeho plnění dle Článku III. odst. 3.Smlouvy smluvní
odměnu, která se skládá z těchto položek:
- 40,- EUR bez DPH za hodinu práce;
- 0,39 EUR bez DPH/km za cestovné;
- ceny náhradních dílů (pokud se nebude jednat o případ záruční opravy).

4.

Kupující se zavazuje hradit Prodávajícímu za jeho plnění dle Článku III. odst. 4. Smlouvy smluvní
odměnu ve výši 4 % z parkovného uhrazeného platebními kartami za každý měsíc + 15,- EUR bez
DPH za každý 1 ks DTZ měsíčně.

5.

Ke kupní ceně i smluvní odměně bude vždy připočtena DPH dle právních předpisů účinných ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.

Kupní cenu a smluvní odměnu bude Kupující hradit na základě daňového dokladu (dále jen
„Faktura“) splatného, není-li stanoveno jinak, do 14 dní od jeho doručení. Prodávající je
oprávněn vystavit Fakturu 1. dne měsíce následujícího po jeho plnění a v případě jednorázového
plnění po jeho provedení.

7.

Pro účely Smlouvy se uhrazením rozumí připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
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Článek VI.
Vady, záruka a servis
1.

Kupující je povinen zajistit prohlídku DTZ při jeho převzetí. Prodávající odpovídá za vady DTZ,
které má DTZ v okamžiku dodání DTZ. V případě, že bude mít DTZ vady a Kupující je jako takové
odmítne převzít, písemně Prodávajícímu sdělí, v čem vytýkané vady spatřuje. Vady DTZ je
Prodávající povinen odstranit ve lhůtách dle dohody smluvních stran.

2.

Prodávající poskytuje Kupujícímu na DTZ záruku v délce 48 měsíců, která plyne ode dne předání
DTZ. Pro servisní zásahy se použijí ustanovení Všeobecných obchodních a servisních podmínek
Prodávajícího (dále jen „VSOP“), které tvoří přílohu G Smlouvy. Záruční vady včetně jejich
specifikace je Kupující povinen oznámit písemně Prodávajícímu bez zbytečného odkladu
nejpozději do 7 dní po té, co se vada projevila poprvé. Na případy pozdě oznámené vady se
záruka nevztahuje. Záruka se prodlužuje pouze u daného DTZ a to o dobu, po kterou je
Prodávající v prodlení se záručním servisním zásahem.

3.

Kupující (či jeho pracovníci anebo osoby jednajícími s jeho pověřením či souhlasem) není po
dobu záruky oprávněn zasahovat do softwarové části DTZ kromě případů uvedených ve
Smlouvě. Kupující se po dobu záruky zavazuje na vlastní náklady provádět základní údržbu DTZ
(zejména čištění vnější, čištění vnitřního prostoru automatu, tiskárny a mincovníku, nefunkčnost
způsobená zaseknutým papírem, vadnou mincí, nalepenou žvýkačkou, sněhem napadaným na
solární panel, odstranění graffiti apod.).

4.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál DTZ; na závady způsobené vis maior anebo úmyslně
(např. živelní pohromou, vodou, statickými výboji, zjevným násilím, vandalismem); a na závady,
které Kupující, jeho pracovníci anebo osoby jednající s jeho pověřením či souhlasem způsobí
neoprávněnými, či neodbornými zásahy anebo použitím nevhodného spotřebního materiálu.

5.

Kupující zajistí při servisním zásahu přítomnost odpovědného zástupce Kupujícího, který po
ukončení zásahu potvrdí protokol o provedeném zásahu. Za potvrzení o řádném provedení
servisního zásahu se považuje také zkušební lístek potvrzující funkčnost konkrétního DTZ.

6.

Ostatní podmínky servisních zásahů se řídí VSOP, přičemž ustanovení Smlouvy mají vždy
přednost.

Článek VII.
Smluvní pokuty
1.

V případě prodlení Prodávajícího s dodáním a instalací DTZ uhradí Prodávající Kupujícímu 0,1 % z
celkové kupní ceny DTZ bez DPH za každý započatý den prodlení.

2.

V případě prodlení Kupujícího s jakoukoli úhradou dle Smlouvy uhradí Kupující Prodávajícímu
0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Žádná ze smluvních stran nemá nárok na zaplacení smluvní pokuty zapříčiněné tím, že splnění
povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany, která svůj závazek nesplnila; to
však neplatí, pokud tato překážka vznikla až v době, kdy byla smluvní strana s plněním smluvené
povinnosti v prodlení, ani pokud tuto překážku byla smluvní strana povinna překonat.
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4. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného uplatnění příslušné
Smluvní straně.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany mají vzájemnou oznamovací povinnost o všech skutečnostech, které by mohly
ohrozit řádný výkon práv a povinností plynoucích ze vztahu založeného Smlouvou.
2. Bude-li některé z ustanovení Smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nemá tato skutečnost vliv
na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a smluvní strany se zavazují
takové ustanovení nahradit ustanovením, které je mu co do smyslu a účelu nejbližší.
3. Tuto Smlouvu je možné změnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem ČR a že
vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„OZ“). Obchodní zvyklosti nemají ve smyslu § 558 odst. 2 OZ přednost před ustanovením zákona,
jež nemá donucující účinky. Místně příslušný soud pro rozhodování případných sporů je obecný
soud Prodávajícího.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří:
- Příloha A - Specifikace DTZ;
- Příloha B - Specifikace ParkFolio;
- Příloha C - Minimální požadavky pro hardware a software;
- Příloha D - Specifikace profylaktického servisu;
- Příloha E - Stavební příprava;
- Příloha F - Splátkový kalendář;
- Příloha G - Všeobecné servisní a obchodní podmínky;
[PODPISY SMLUVNÍCH STRAN JSOU UVEDENY NA DALŠÍ STRANĚ]
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V Senci dne ____________________

V Praze dne____________________

_______________________________
Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
Ing. Róbert Podolský
konateľ

_______________________________
ClickPark s.r.o., organizační složka
Helena Prošková
vedúci organizačnej zložky

_______________________________
ClickPark s.r.o.
Ing. Milan Svašek
jednatel

_______________________________
ClickPark s.r.o.
Helena Prošková
jednatelka
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