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Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), tímto
zákonem a podle § 409 a násl. tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném
řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto
kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“).
II.
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je zabezpečit potřebu armády České republiky (dále jen „AČR“) motorovými
a převodovými oleji určenými pro pozemní a leteckou techniku při plnění stanovených úkolů
v míru a při vyhlášení krizových stavů.
III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je:
a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu 16 584,254 litrů oleje tankového 20W/50 (O-239)
„MOL Dynamic Super Diesel 20W-50“ v celkovém počtu 82 balení o objemu jednoho
balení 202,247 litrů, KČM 0155450330266, v jakosti a kvalifikaci podle VJS PHM č. 2-2-P,
která je přílohou této smlouvy
(dále jen „zboží“) a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží;
b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.
IV.
Kupní cena
1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:
956 447,10 Kč včetně DPH
(slovy: devětsetpadesátšesttisícčtyřistačtyřicetsedm 10/100 korun českých).
2. Celková kupní cena zboží bez DPH činí 797 039,25 Kč, sazba DPH 20 % činí 159 407,85 Kč.
Celková kupní cena zboží v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
3. Cena zboží:
• cena za jednotku množství 1 litr oleje tankového 20W/50 (O-239) „MOL Dynamic Super
Diesel 20W-50“ bez DPH činí 48,06 Kč a včetně DPH činí 57,672 Kč; cena za 16 584,254
litrů oleje tankového 20W/50 (O-239) „MOL Dynamic Super Diesel 20W-50“ bez DPH činí
797 039,25 Kč a včetně DPH činí 956 447,10 Kč;
V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží.
V.
Místo plnění
Místem plnění je odloučený sklad Vojenského zařízení 8521 Brno, dislokovaný v prostorech
národního skladu Správy státních hmotných rezerv v Kostelci u Heřmanova Městce.
VI.
Doba plnění
1. Prodávající zahájí plnění po podpisu smlouvy a plnění ukončí do 30. listopadu 2012. Dodání
zboží bude provedeno v jediné dodávce.
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2. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu posledního přejímacího dokladu na zboží, které je
předmětem smlouvy, po jeho předání včetně požadovaných dokladů v místě plnění, zástupci
obou smluvních stran.
3. Do doby prodlení s plněním, tak jak je uvedeno v bodě 1 tohoto článku, se nezapočítává doba,
která začíná dnem předání zkušebních vzorků zboží k provedení laboratorních rozborů
do Autorizované laboratoře PHM MO v Brně a končí dnem oznámení výsledků laboratorních
rozborů prodávajícímu.
VII.
Dodací podmínky
1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží náčelníka Vojenského zařízení 8521 Brno
(dále jen „přejímající“). Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího, a to v pracovních
dnech pondělí až pátek v době od 07:00 do 14:00 hod., po předchozím projednání
a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s kontaktní osobou přejímajícího, kterou je
Jaroslava Heblíková, tel: 469 366 682, fax č. 469 366 683. Součástí předchozího projednání
termínu dodání zboží je oznámení typu a registrační značky vozidla dopravce.
2. Na zboží bude uplatněno provedení kontroly jakosti dle platných VJS PHM definované
smlouvou v rozsahu laboratorního rozboru typu B (specifikační rozbor - viz. bod 8.3. ve VJS
PHM). Laboratorní rozbor typu B bude proveden v Autorizované laboratoři PHM MO v Brně
se sídlem VZ 8521 Brno, Šumavská 4, 662 10 Brno (dále jen „laboratoř PHM“), kontaktní
osoba laboratoře PHM - Ing. Květoslav Smolka, tel. číslo +420 973 442 060, fax číslo +420 973
442 065, mobil +420 606 640 016 (dále jen „kontaktní osoba laboratoře PHM“).
3. Prodávající dodá zboží maximálně ze dvou výrobních šarží. Prodávající je povinen dodat do
laboratoře PHM zkušební vzorek z každé výrobní šarže zboží k provedení laboratorního rozboru
typu B. Termín dodání zkušebních vzorků prodávající předem projedná s kontaktní osobou
laboratoře PHM minimálně 15 pracovních dnů před zahájením dílčí dodávky příslušné šarže
do místa plnění. V dohodnutém termínu je prodávající povinen zkušební vzorky zboží
do laboratoře PHM dodat a kontaktní osoba laboratoře PHM je povinna tyto zkušební vzorky
převzít. Zkušební vzorky musí být odebrány a dodány v souladu s ČSN EN ISO 3170, velikost
každého zkušebního vzorku je 2 litry. V případě, že prodávající dodá zkušební vzorky, které
nebyly odebrány v souladu s požadavky příslušné ČSN EN ISO 3170 nebo byly dodány
s neúplnou dokumentací, provedení laboratorních rozborů nebude laboratoří PHM zahájeno.
Dopravu zkušebních vzorků zboží do sídla laboratoře PHM k provedení laboratorního rozboru
typu B zajistí prodávající na vlastní náklady.
4. Prodávající předloží kontaktní osobě laboratoře PHM společně se zkušebním vzorkem zboží
kopii originálu certifikátu (jakostního dokladu na zboží) výrobce. Rozsah ověření hodnot
jakostních ukazatelů musí být zpracován v souladu s bodem 8.3. příslušné VJS PHM, která je
přílohou smlouvy, včetně data posledního rozboru, data výroby, čísla výrobní šarže, názvu
a adresy výrobce. Kopie originálu certifikátu musí být předložena i v českém překladu. Dále
předloží kopii bezpečnostního listu v českém jazyce dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických
látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Podmínkou pro zahájení dodávky zboží prodávajícím je vyhovující hodnocení zkušebního
vzorku při laboratorním rozboru typu B. K zahájení dodávky zboží vyzve telefonicky
a faxem prodávajícího kontaktní osoba přejímajícího na základě „Protokolu o analýze“, který
laboratoř PHM zašle přejímajícímu. Přejímající je povinen zaslat prodávajícímu „Protokol
o analýze“. V případě vyhovujícího hodnocení vzorku je přejímající povinen zboží dodané
prodávajícím převzít, ostatní ustanovení kupní smlouvy tímto nejsou dotčena.
6. Provádění kontroly jakosti laboratoří PHM nezbavuje prodávajícího plné odpovědnosti za jakost
zboží a za případnou škodu vzniklou kupujícímu, bude-li prodávajícímu příčina vzniku škody
prokázána.
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7. Dodané zboží nesmí být starší než 12 měsíců od data výroby. Zboží musí být dodáno včetně
dokladů v českém jazyce, jež jsou nutné k převzetí. Prodávající je povinen při dodávce zboží
doložit přejímajícímu tyto doklady:
• certifikát (jakostní doklad na zboží) v originále a českém překladu v rozsahu uvedeném
v bodu 8.3. příslušné VJS PHM , datum posledního rozboru, datum výroby a přesná adresa
s názvem výrobce;
• bezpečnostní list v českém jazyce dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách
a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
• dodací, nákladový nebo přejímající list zboží prodávajícího.
8. Prodávající se zavazuje, že při předání zboží bude v místě plnění přítomna osoba pověřená
statutárním orgánem prodávajícího (zástupce prodávajícího) se znalostí českého jazyka, která
bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce zboží. V opačném případě
přejímající zboží nepřevezme.
9. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklad.
10. Přejímající nepřevezme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné
vady, nebo nejsou-li předloženy doklady uvedené v bodu 7 tohoto článku v okamžiku převzetí.
O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis o nepřevzetí zboží, který
potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním
ve sjednaném termínu.
VIII.
Fakturační a platební podmínky
1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání
každé dodávky zboží, do pěti pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu daňový doklad
(dále jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. Faktura podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle požadavků
kupujícího, musí obsahovat tyto údaje:
- označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
- obchodní firmu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
- název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- rozsah a předmět plnění;
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
- název přejímajícího podle smlouvy;
- jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za litr) a dále slevu, pokud není
obsažena v jednotkové ceně;
- základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
- základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené
od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
- výši daně uvedenou v korunách a haléřích;
- kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
- údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm
zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
2. K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu potvrzený přejímajícím. Přejímací
doklad musí obsahovat tyto údaje:
označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
obchodní firmu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
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-

číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
předmět plnění označený v souladu se smlouvou a množství dodaných měrných jednotek;
jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
jméno odpovědné osoby přejímajícího, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné
osoby;
kupní cenu za měrnou jednotku položky zboží v Kč bez DPH;
kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH.

3. Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu do 35 dnů ode dne doručení faktury
s výjimkou faktur, které budou doručeny v období od 10.12.2012 do 25.2.2013, u nichž se
považuje za den doručení den 25.2.2013 a den splatnosti den 1.4.2013. Je-li na faktuře uvedena
odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy, tj. dnem splatnosti je 35. den ode dne
doručení faktury kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby
z účtu kupujícího.
4. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu:
Sekce vyzbrojování MO
odbor pořizování majetku a služeb
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6.
5. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající přejímajícímu.
6. Kupující neposkytuje zálohové platby.
7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj
nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet
výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného
vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je
povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené
faktury prodávajícímu.
IX.
Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží
1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu přejímacího dokladu
zástupci obou smluvních stran po předání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu
přejímacího dokladu zástupci obou smluvních stran po předání zboží.
X.
Záruka za jakost zboží
1. V souladu s ustanoveními § 429 až § 432 ObchZ prodávající přejímá závazek záruky za jakost
dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu 60 měsíců.
2. Vady zboží v záruce - narušení jakosti - uplatňuje přejímající u prodávajícího bezodkladně
po jejich zjištění faxem a následně do 5 dnů zašle prodávajícímu písemné oznámení o narušení
jakosti. Součástí písemného oznámení musí být kopie „Protokolu o analýze“ vystaveného
Autorizovanou laboratoří PHM MO Brno.
3. Prodávající se vyjádří faxem k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 3 pracovních dnů
po obdržení faxového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady
zboží v záruce uznal v plném rozsahu. Faxové oznámení je potvrzeno zprávou o výsledku
komunikace vydanou přístrojem odesilatele.
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4. Prodávající nejpozději do 30 dnů od uznání reklamace odstraní vady zboží - narušení jakosti náhradním plněním. O odstranění vady - narušení jakosti - bude sepsán a podepsán zástupci
prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady - narušení jakosti - a předaní zboží“.
XI.
Vady zboží
Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 422 až § 428 a § 433 až
§ 441 ObchZ.
XII.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném
v bodu 1. čl. VI. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží včetně DPH za každý
započatý den prodlení, minimálně však 500,- Kč a to až do úplného splnění závazku nebo do
zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva
fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady
zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. smlouvy smluvní pokutu ve výši
500,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady
a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace
vzniká prvním dnem prodlení.
3. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,01 %
z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše
úroku z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy.
4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
XIII.
Zvláštní ujednání
1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními
ObchZ.
3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích
osob.
4. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich
základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním
této smlouvy, je český jazyk.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací týkajících se
obchodního tajemství.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží v záruce
na jakost zboží bude smluvními stranami stanovena nezávislá laboratoř, která provede rozbor
jakosti reklamovaného zboží. Náklady spojené s provedením rozboru jakosti reklamovaného
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