Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

.......................................
se sídlem ..............................
zast. ………………………..
IČ: ………………….
DIČ: CZ……………..
(dále jen prodávající)
na straně jedné

a

TEPVOS, spol. s r. o.
se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královehradecká 1566
zastoupena jednatelem Ing. Václavem Knejpem
IČ: 25945793
DIČ: CZ25945793
(dále jen kupující)
na straně druhé
ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto

KUPNÍ SMLOUVU
Preambule
Účastníci této kupní smlouvy uzavírají tuto smlouvu níže uvedeného obsahu, kdy prodávající
zároveň svým podpisem této kupní smlouvy výslovně stvrzuje, že se plně seznámil s obsahem
„Všeobecných obchodních podmínek pro nákup zboží“ č. TEP101/2016 (dále jen VOP) ze
dne 1. 2. 2016 a prohlašuje, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí.
Účastníci této kupní smlouvy shodně prohlašují, že pokud není v této smlouvě stanoveno
jinak, platí pro konkrétní případ ustanovení, obsažené ve VOP.
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I.
Předmět smlouvy
Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu níže uvedený předmět kupní smlouvy:
13 parkovacích automatů (dále jen PA) městského parkovacího systému, kompletně
splňujících veškeré požadované specifikace, servisní a instalační podmínky, obsažené
v zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu, kterou kupující zveřejnil dne 17.5.2021.
Parametry předmětu kupní smlouvy jsou specifikovány v příloze č. 1 této kupní smlouvy.
Součástí prodeje bude:
o Instalace PA vč. nutných stavebních prací, zajištění potřebných povolení a dodávky
potřebného materiálu k instalaci
o Oživení PA, počáteční naprogramování a nastavení dle pokynů zadavatele při jejich
uvedení do provozu. Následně pak vždy maximálně 1x ročně na žádost Zadavatele
zajistit úpravu tarifů
o Zajištění proškolení dvou provozních pracovníků Provozovatele pro obsluhu a
základní servis nejpozději ke dni uvedení PA do provozu. Na žádost Provozovatele
provést opakované proškolení pracovníků Provozovatele (v případě změny osob
v obslužném personálu)
o Napojení PA do Dohledového centra, prvků vzdálené správy a dohledového SW a
zajistit tak stálý průběžný technický a provozní dohled nad správnou funkcí PA,
kontrolu úhrady parkovného podle SPZ vozidla, poskytnout Zadavateli on-line
vzdálené přístupy do kontrolního rozhraní systému pro provádění kontrol v terénu a
zpřístupnit tyto údaje vzdáleně Zadavateli
o Dodávka vyměnitelných náhradních dílů jako záloha pro řádný chod parkovacích
automatů (náhradní, akumulátory, nabíječka akumulátorů apod.)
o Dodávka potřebného SW a HW vybavení pro kontrolu úhrady parkovného podle SPZ
Prodávající se zavazuje dodat výše specifikovaný předmět kupní smlouvy v řádném stavu,
odsouhlasené kvalitě a kvantitě, bez faktických a právních vad.
Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího řádně převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou
kupní cenu.
Prodávající prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem předmětu kupní smlouvy a není
jakkoliv smluvně či zákonně omezen v dispozici s předmětem kupní smlouvy.

II.
Cena
Cenou se rozumí cena kompletní dodávky, včetně instalace předmětu kupní smlouvy na
konkrétní specifikovaná místa v rámci města Ústí nad Orlicí. Cena za předmět kupní smlouvy,
specifikovaný v čl. I. této kupní smlouvy a v příloze č. 1 činí částku …………. Kč. K ceně
bude účtována platná sazba DPH.
Prodávajícímu vzniká právo účtovat kupujícímu kupní cenu za dodané zboží okamžikem
dodání a instalování předmětu kupní smlouvy kupujícímu.
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III.
Lhůty a dodací podmínky
Smluvní strany si sjednávají, že předmět kupní smlouvy bude dodán do sídla kupujícího
nejpozději do ………… (nejpozději do10 týdnů od podpisu této smlouvy)
Předmět kupní smlouvy bude dodán na náklady prodávajícího do sídla kupujícího.
O předání a převzetí předmětu kupní smlouvy bude mezi smluvními stranami sepsán
předávací protokol a současně předány veškeré doklady, které jsou nutné k řádnému užívání
předmětu koupě.

IV.
Platební podmínky
Kupující se zavazuje zaplatit za předmět kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího na základě faktury (daňového dokladu), vystavené prodávajícím. Prodávající se
zavazuje, že lhůta splatnosti faktury bude minimálně 14 denní.
Kupující prohlašuje, že má na svém účtu dostatek finančních prostředků, aby mohl své
závazky dle vystavených daňových dokladů plnit vůči prodávajícímu řádně a včas.
Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části po dobu delší než 14 dní od
data splatnosti, má se za to, že tato kupní smlouva byla ze strany kupujícího porušena
podstatným způsobem.

V.
Další podmínky
Předmět kupní smlouvy se považuje za dodaný podpisem dodacího listu kupujícím a
podpisem předávacího protokolu, potvrzujícího řádnou instalaci a ověření funkčnosti
předmětu kupní smlouvy.
Kupující je povinen objednaný předmět kupní smlouvy ve sjednané lhůtě a místě převzít nebo
zajistit jeho převzetí.
Prodávající splní svůj závazek dodat objednaný předmět smlouvy v okamžiku, kdy tento
předmět řádně a včas předá kupujícímu nebo kdy umožní kupujícímu s předmětem smlouvy
disponovat.

VI.
Nároky z vad
Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad, množství a zřejmých vad kvality předmětu kupní
smlouvy bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění, nejpozději do 15 dnů ode dne
dodání předmětu kupní smlouvy do sídla kupujícího. Další vady mohou být uplatňovány
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kupujícím bez zbytečného zpoždění po jejich zjištění, v souladu s ust. § 2099 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. v platném znění.
Poskytnutá záruka v délce 24 měsíců znamená, že dodaný předmět kupní smlouvy bude mít
po dobu stanovenou prodávajícím vlastnosti, odpovídající obsahu technických norem, které se
na dodaný předmět smlouvy vztahují.
Zjevné vady, tedy vady, které lze zjistit již při přebírání kupujícím, musí kupující reklamovat
na dodacím listu.
Vady, které lze zjistit až po dodání, musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného
odkladu po tomto zjištění.
Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:
- právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
- právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit
z technického či ekonomického hlediska,
- právo na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného a bezvadného výrobku.
V případě, že je dodáno menší množství než to, které je uvedeno v dodacím listu, má kupující
právo na doplnění chybějícího množství.
Kupující je oprávněn uplatnit nároky za odpovědnost za vady zboží pouze písemným
oznámením, doručeným prodávajícímu.

VII.
Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí vzniku škody
Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému předmětu kupní smlouvy jeho převzetím.
Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného předmětu
kupní smlouvy.

VIII.
Ostatní smluvní ujednání
Obě smluvní strany se zavazují vyřešit všechny sporné otázky cestou jednání. Pokud nedojde
k přátelskému urovnání, budou všechny vzniklé rozpory, týkající se této smlouvy, předloženy
ke konečnému rozhodnutí věcně a místně příslušnému obecnému soudu.

IX.
Smluvní pokuty
V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury, zaplatí prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu kupní smlouvy, zaplatí
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty nedodaného předmětu kupní smlouvy za
každý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní
straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je
splněna povinnost platit smluvní pokutu.

X.
Kopie
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

XI.
Závěrečná ustanovení
Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá
účinnosti dnem uveřejnění.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Prodávající souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně
s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) společností TEPVOS spol. s. r. o., Královéhradecká 1566, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí,
IČ: 25945793. Souhlas uděluje prodávající na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje
dobrovolně.
Smluvní strany se dohodly, že společnost TEPVOS spol. s r. o. bezodkladně po uzavření této
smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv, vedeného Ministerstvem
vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy společnost TEPVOS spol. s r. o. bezodkladně informuje
druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného
obohacení.
Práva a závazky, které v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a všeobecnými
obchodními podmínkami pro nákup zboží č. TEP101/ 2016 ze dne 1. 2. 2016.
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Veškeré změny a doplňky jsou platné pouze v písemné formě.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Obě smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou je vyjádřena jejich pravá a skutečná vůle
uskutečnit tento obchod. Toto strany této dohody uvádějí v platnost podpisem svých
zplnomocněných zástupců.
V Ústí nad Orlicí dne ………….

………………………………..
prodávající

………………………………..
kupující
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Příloha č. 1 Technická specifikace parkovacích automatů
Konstrukční požadavky na PA:
➢ Shoda s EN 12 414
➢ Provedení pro venkovní instalaci (přímé vystavení povětrnostním vlivům)
➢ Kompaktní skříň PA z ušlechtilé korozivzdorné oceli nebo hliníkových slitin,
➢ Jedinečné a nezaměnitelné výrobní číslo každého jednotlivého automatu
➢ Minimálně 10-letá životnost parkovacího automatu
➢ Souvislá povrchová úprava skříně automatu: barva, povrchová úprava anti-graffiti,
barva bude upřesněna při podpisu smlouvy
➢ Samostatný technický a pokladní prostor PA s nezávislým uzamykáním
➢ Vícebodové uzamykání dveří technického i pokladního prostoru
➢ Odolnost proti úderům IK10
➢ Typ použitých klíčů a zámků nesmí být běžně dostupný v distribuční síti
➢ Schopnost provozu v rozmezí -25; C až +55°C
➢ Autonomní solární napájení bez potřeby napojení na síť 230 V – solární panel
s výkonem minimálně 25 W
➢ Solární panel je požadován jako integrální součást tělesa parkovacího automatu
s možností natočení alespoň do 4 směrů pro optimální oslunění
➢ akumulátor s kapacitou min. 27Ah
➢ mincovní pokladna s obsahem min. 4,5 l se dvěma nezávislými zámky (pro vyjmutí a
otevření pokladny)
Konfigurace PA:
➢ příjem mincí CZK/EUR – nominály 1Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč a 0,10 €,
0,20 €, 0,50 €, 1 € a 2 €
➢ automat musí umožňovat test správné funkce prostřednictvím testovací mince a tisk
kontrolního testovacího lístku
➢ platba bankovkami není požadována
➢ vracení přeplatku není požadováno
➢ tisk parkovacích lístků, kapacita zásobníku min. 6 500 ks
➢ parkovací lístky budou svým obsahem splňovat náležitosti zjednodušeného daňového
dokladu
➢ tiskárna PA umožní tisk loga/městského znaku provozovatele na parkovací lístek
➢ kontaktní a bezkontaktní čtečky bankovních karet a NFC telefonů bez nutnosti zadávat
PIN, splňující normu ISO 14443
➢ zadávání SPZ vozidel prostřednictvím piezoelektrické klávesnice (nikoli mechanická
tlačítka či dotykový displej)
➢ min. 4 G systém komunikace s dohledovým a platebním centrem – nebo vyšší
➢ přenos veškerých provozních dat, varovných a poplašných hlášení do systému
vzdáleného dohledu a správy, možnost exportu veškerých provozních, finančních a
technických reportů (PDF, xls apod.)
➢ Možnost vytváření volitelných přehledů a reportů
➢ automatická synchronizace času podle systému vzdáleného dohledu
➢ otevřené API rozhraní pro přenos provozních dat do mobilních kontrolních systémů a
třetích systémů provozovatele
➢ ovládání PA prostřednictvím piezoelektrických tlačítek (nikoli mechanická či elektromechanická tlačítka)
➢ komunikační displej min. 5" s anti-reflexní úpravou a s automaticky řízeným jasem
pozadí
➢ komunikační nastavení PA minimálně v pěti jazycích CZ, DE, EN, PL, RU
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