Příloha č. 6

Kupní smlouva
„Dodávka ICT pro projekt Zůstaňte s námi po škole!“
I.
Smluvní strany
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
se sídlem:

Jednoty 1620, 356 01 Sokolov

IČO:

49766929

DIČ:

CZ49766929

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

19-5973120247/0100

zastoupen:

Mgr. Pavlem Janusem, ředitelem školy

telefon:

352 603 825, 352 466 163

fax:

352 466 192

e-mail:

isste@isste.cz

Zřizovací listina vydaná Radou Karlovarského kraje dne 15. prosince 2001.
(dále jen „objednatel“, nebo též „zadavatel“)
a
Název:

VUJO s.r.o.

se sídlem:

Křížová 116,35601 Sokolov

IČ:

64830713

DIČ:

CZ64830713

bankovní spojení:

KB Sokolov

číslo účtu:

19-4475950227/0100

zastoupen:

Ing. Josefem Vůjtěchem , jednatelem společnosti

telefon:

352 624 936

fax:

352 603 906

e-mail:

obchod@vujo.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, obchodní rejstřík,
oddíl C, vložka 7234
(dále jen „zhotovitel“, nebo též „dodavatel“)

II.
Předmět smlouvy

1.

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek pro dodávky zboží - ICT realizovaných na
základě zadávacího řízení pro projekt „Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí
žáků

škol

v Ústeckém

a

Karlovarském

kraji“,

č.

projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615. Nedílnou součást a podmínky této smlouvy tvoří též:
 výzva k podání nabídek k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka ICT Zůstaňte
s námi po škole!“ včetně příloh
 uchazečem oceněná nabídka dle přílohy č. 5 výzvy k podání nabídky, kterou takto
vítězný uchazeč ocenil v rámci své podané nabídky podaná v rámci veřejné
zakázky „Dodávka ICT Zůstaňte s námi po škole!“.
Dodavatel se zavazuje na základě objednávky objednatele dodat zboží dle nabídky.
2.

Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR
Zadávací řízení je realizováno na základě a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce,
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v programové období 2014 - 2020.
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek definují maximální finanční rozsah
dodávek poskytovaných na základě provedeného výběrového řízení, který nemusí být
objednatelem vyčerpán.

3.

Celková maximální cena za plnění předmětu veřejné zakázky „Dodávka ICT Zůstaňte
s námi po škole!“ činí 399.169,- Kč bez DPH (482.944,49 Kč vč. DPH).

4.

Celková cena v Kč bez DPH

309850

DPH

21%

Samostatně DPH

65068,50

Celková cena v Kč včetně DPH

374918,50

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele související s řádným plněním
předmětu této smlouvy. Dodavateli tedy nebudou vypláceny žádné jiné finanční náhrady.

5.

Ceny bez DPH za jednotlivá plnění předmětu smlouvy jsou stálé a neměnné.

6.

Záruka na nové dodané vybavení bude poskytnuta v délce 36 měsíců u notebooků a 24
měsíců na ostatní zboží. Opravy notebooku budou provedeny nejpozději následující
pracovní den po nahlášení závady v místě instalace..

7.

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické
dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům.

III.
Povinnosti objednatele

Za řádně uskutečněné dodávky zboží s doklady vztahujícími se k užívání zboží, se objednatel
zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou odměnu v souladu s nabídkovými cenami, které
dodavatel uvedl ve své nabídce v rámci výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce a
potvrdit prodávajícímu převzetí formou přejímacího zápisu.

IV.
Povinnosti dodavatele

1.

Dodavatel je povinen dodat kupujícímu zboží odpovídající platným technickým,
bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce ve sjednaném množství,
provedení v I. jakostní kvalitě, včetně dokladů v českém jazyce.

2.

Dodavatel je povinen plnit řádně a včas, v požadovaném termínu a rozsahu, dle zadávací
dokumentace, na místo určené objednatelem.

3.

Dodavatel je mimo jiné povinen:
 řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a
jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších
dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2033 v
souladu s podmínkami OP VVV. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími
platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a
subdodavateli uchazeč zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele
veřejné zakázky. Dodavatel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se
k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě.
 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise (ES)
č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.
1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly
všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky,
poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka

hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky,
umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v
místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby,
poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena, a jím pověřené osoby,
územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně
další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Dodavatel má dále povinnost zajistit, aby
obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho
případní subdodavatelé a partneři.
4.

Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu také technickou dokumentaci
vztahující se ke zboží, jakož i veškeré listiny a doklady, jichž je třeba k nakládání se
zbožím a k jeho řádnému užívání.

V.
Místo a doba plnění

1.

Dodavatel dodá požadované plnění objednateli na adresu:
Jednoty 1620, 356 01 Sokolov

2.

Zahájení dodávek:
Ukončení dodávek:

14. 08. 2017
25. 08. 2017

VI.
Cena plnění, platební podmínky

1.

Nárok na vyplacení celkové ceny za předmět plnění této smlouvy vzniká zhotoviteli při
splnění všech podmínek a povinností vyplývajících pro dodavatele z této smlouvy a další
související dokumentace.

2.

Celková cena za řádné dodání požadovaného plnění se vypočítá ze skutečně
realizovaného plnění a jednotkových smluvních cen dodavatele. Ceny uvedené v rámci
nabídky dodavatele jsou vždy pro dodavatele závazné a nepřekročitelné.

3.

Celková cena za plnění předmětu této smlouvy obsahuje veškeré výdaje zhotovitele
v souvislosti s dodáním požadovaného plnění, vč. nákladů na třídění, balení, dopravu,
vykládání, doručení zboží do budovy apod.

4.

Objednatel nepřijímá a nehradí žádné zálohové faktury – daňové doklady.

5.

Fakturu - daňový doklad za dodání požadovaného plnění může zhotovitel předložit
nejdříve po jeho řádném dodání.

6.

Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy
České republiky. V případě, že daňový doklad tyto náležitosti obsahovat nebude, je
objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli tento chybný daňový doklad s tím, že ode dne
doručení opravené faktury – daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Daňový doklad
dále musí obsahovat název projektu a registrační číslo projektu.

7.

Cena včetně DPH je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení
daňového dokladu objednateli.

8.

Objednatel se zavazuje uhradit fakturu – daňový doklad ve stanovené lhůtě splatnosti.
Dnem splnění platební povinnosti se rozumí den odeslání platby fakturované částky z účtu
objednatele. Cena dodávky bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na
bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře.

9.

Za prodlení s úhradou je objednatel povinen zaplatit dodavateli pouze zákonný úrok
z prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný na výzvu dodavatele nejpozději do 14 dnů po
takto učiněné výzvě.

VII.
Odpovědnost za vady, záruka

1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně
záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

2.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,
zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost
a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem
popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a
užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních
předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který
prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3.

V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen
„rozpor s kupní smlouvou"), má objednatel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez
zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle
požadavku objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup

možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou
věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se
projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již
při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
4.

Dodavatel odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí
věci v záruční době (záruka) u notebooků 36 měsíců a u ostatního zboží 24 měsíců.

5.

Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční
odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje objednatel u obchod@vujo.cz

VIII.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

1.

V případě nedodržení výše stanovených smluvních podmínek ze strany zhotovitele,
zejména v případě pozdního či nekvalitního plnění, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu. V případě pozdního plnění je dodavatel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý den prodlení s poskytnutím služeb
do prvního dne řádného poskytnutí služby včetně. V případě nekvalitního plnění nebo
porušení jiných touto smlouvou nebo objednávkou definovaných povinností ze strany
zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč. Smluvní pokuta
je splatná na výzvu objednatele nejpozději do 14 dnů po takto učiněné výzvě. Tímto
ustanovením není dotčeno právo na náhradu případné škody.

2.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost a podklady pro monitorovací
zprávu. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu
k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři.

3.

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech spojených s předmětem
plnění této smlouvy. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli
dodavatel zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele.

4.

Při výběru případného partnera nebo subdodavatele je dodavatel povinen postupovat na
základě výše uvedených podmínek z „Příručky pro příjemce finanční podpory
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

5.

Podpisem této smlouvy dodavatel čestně a pravdivě prohlašuje, že se před podáním
nabídky podrobně seznámil s veškerými dokumenty objednatele vztahujícími se k veřejné
zakázce, že při zpracování své nabídky přihlédl ke všem informacím a okolnostem

významným pro plnění této veřejné zakázky a že je vázán celým obsahem své nabídky
po celou dobu běhu zadávací lhůty.
6.

Zadavatel uveřejní smlouvu v registru smluv, vč. všech příloh a skutečně uhrazené ceny.
IX.
Závěrečná ustanovení

1.

Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upravena v zadávací dokumentaci
a výzvě a obsah zadávací dokumentace a výzvy včetně jejích příloh je pro obě strany
závazný.

2.

O výběru dodavatele veřejné zakázky rozhodla Rada Karlovarského kraje usnesením
č. RK 878/07/17.

3.

V případech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se smluvní strany zavazují
poskytnout si vzájemnou součinnost a otázky neřešené ve výzvě či této smlouvě řešit
dohodou.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
5.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do na dobu 30 dní od podpisu smlouvy.
Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy, s
výjimkou odpovědnosti prodávajícího ze záruky. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem
nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ
porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky
smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále,
nebo u kterých tak stanoví zákon.

6.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, a to formou dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

7.

V případě, že zhotovitel zvlášť závažně poruší své povinnosti vyplývající pro něj z této
smlouvy a výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Odstoupení je právně účinné dnem, kdy je doručeno dodavateli na adresu uvedenou
v hlavičce této smlouvy.

8.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva náleží objednateli a jeden
výtisk zhotoviteli.

9.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel,
kontakt na doručení oznámení o uveřejnění smluvní protistraně obchod@vujo.cz

10. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním
úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za

nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím
obsahem.

Přílohy:
Výzva k podání nabídky vč. všech jejích příloh

(uvedené přílohy budou doplněny až při podpisu smlouvy oběma smluvními stranami jako její
nedílné součásti)

V Sokolově dne 28. 7. 2017

V Sokolově dne 28. 7. 2017

za objednatele:

za dodavatele:

..........................................

...................................................

Mgr. Pavel Janus
ředitel školy

Ing. Josef Vůjtěch , jednatel společnosti

