ev. č. smlouvy prodávajícího: 01/2016
ev. č. smlouvy kupujícího: …………………

Název: ……………………………………………
se sídlem: ……………………………………………
IČO: ……………………………………………
DIČO: ……………………………………………
bankovní spojení: ……………………………………………
číslo účtu: ……………………………………………
zastoupen: ……………………………………………
telefon: ……………………………………………
fax: ……………………………………………
e-mail: ……………………………………………
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v ………., oddíl …, vložka ……
na straně jedné jako prodávající (dále jen „prodávající“)
a
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
se sídlem: Jednoty 1620, 356 01 Sokolov
IČ: 49766929
DIČ: CZ49766929
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-4473560217/0100
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.
na straně druhé jako kupující (dále jen „kupující“)

uzavírají dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tuto

KUPNÍ

SMLOUVU

„ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky“

strana 1

I. Předmět smlouvy
1.1

Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k souboru movitých věcí, a to
zakázka „ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky“.

1.2

Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje výše uvedený
soubor movitých věcí a tento přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu.

II. Specifikace dodávky
2.1

Předmětem je dodání vybavení dle této smlouvy pro veřejnou zakázku označené jako
„ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky“, která je řešena dále uvedenou nabídkou
prodávajícího (příloha č. 1 této smlouvy) ze dne ………………………. a zadávací dokumentací
na veřejnou zakázku na akci „ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky“ ze dne 21. 09. 2016
(příloha č. 2 této smlouvy). Nabídka prodávajícího a zadávací dokumentace na
předmětnou veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této smlouvy a byla zhotoviteli
předána jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy
stvrzuje.
Přitom platí, že předmětem dodávky je provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou
akci. Předmětem dodávky jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou v dokladech
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých prodávající věděl, nebo
podle svých odborných znalostí vědět měl a že jsou k řádnému fungování všeho dodaného
vybavení třeba.

III. Termín a místo plnění
3.1

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících
termínech:
zahájení dodávek
ukončení dodávek a protokolární předání

03. 10. 2016
07. 10. 2016

O předání a převzetí zboží se sepíše protokol, který jsou povinny podepsat obě smluvní
strany.
3.2

Kupující si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré použité materiály, povrchové úpravy
a zařízení.

3.3

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí zboží díla dle článku III. odst. 3.1. této
smlouvy není kupující povinen od prodávající zboží či kteroukoli jeho část převzít.

3.4

Místem plnění je sídlo kupujícího.
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IV. Cena za provedení díla a způsob její úhrady
4.1

Smluvní strany se dohodly na ceně nejvýše přípustné za dodání zboží ve výši:
Cena bez DPH ………………………………………………………. …………………………,- Kč
DPH (z ceny bez DPH) …………………………………………… …………………………,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Celková cena včetně DPH ……….…………………………………. ………………………,- Kč
(dále jen „Cena za provedení díla“)

4.2

V ceně za dodání zboží jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy vynaloží. Cena za dodání zboží nebude po dobu do
ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
Prodávající prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla
zahrnul do kalkulace Ceny za dodání zboží.

4.3

Kupujícím nebudou na Cenu za dodání zboží poskytovány jakákoli plnění před zahájením
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude
uhrazena na základě konečné faktury, která bude vystavena zhotovitelem po řádném
předání díla. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné konečné faktury bude písemný,
odsouhlasený a kupujícím podepsaný předávací protokol dodaného zboží ke dni vystavení
konečné faktury zpracované dle nabídkového rozpočtu.

V. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
5.1

Prodávající 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.

5.2

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.

5.3

Kupující na výzvu prodávajícího je povinen převzít v místě plnění prostřednictvím
kontaktní osoby dodané bezvadné zboží s doklady vztahujícími se k užívání zboží
a potvrdit prodávajícímu převzetí formou přejímacího zápisu.

5.4

Prodávající a kupující vyhotoví protokol o převzetí dodávky, ve kterém bude potvrzeno
množství, kompletnost a nepoškozenost zboží. Jako podklad pro vystavení předávacího
protokolu bude sloužit soupis předaného vybavení, zahrnující i všechny dílčí součásti
dodávky, vč. uvedení výrobních čísel, servisních čísel, popř. MAC adres síťových karet
a WiFi karet.

5.5

Prodávající se zavazuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby.

5.6

Kupující nabude vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy po zaplacení kupní ceny,
specifikované v čl. V. této smlouvy.

5.7

Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy
ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty).
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VI. Vlastnické právo
6.1

Smluvní strany berou na vědomí, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě až po
protokolárním předení dodávky zboží.

6.2

K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho převzetí ze strany
kupujícího.
VII. Sankční ujednání

7.1

Dostane-li se prodávající do prodlení s dodávkou zboží, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,5% z kupní ceny za zboží, které nebylo dodáno řádně a včas, a to za každý
i započatý kalendářní den prodlení.

7.2

Pro případ prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti je prodávající oprávněn
požadovat zákonný úrok z prodlení.

7.3

Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody.

7.4

Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních
povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek,
neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne.

VIII. Záruční doba
8.1

Na předmět této smlouvy poskytuje prodávající kupujícímu záruční dobu:
- 60 měsíců na nové zboží (kromě kopírovacího stroje)
- 24 měsíců na repasované zboží
- 24 měsíců na kopírovací stroj

8.2

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o převzetí dodávky.

8.3

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

8.4

Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí
prodávající kupujícímu novým, bezvadným plněním bez nároku na další finanční odměnu.

IX. Platnost a účinnost smlouvy
9.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy odpovědnými zástupci
obou smluvních stran.

9.2

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

9.3

Kupující je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména
v případech, že:
- nebude prodávajícím dodána i část předmětu smlouvy v dohodnutém termínu,
- nebude prodávajícím dodána i část předmětu smlouvy ve smluvené kvalitě,
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9.4

- postupuje-li prodávající při provádění předmětu smlouvy v rozporu s ujednáními této
smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího nebo s právními předpisy a jinými
normami vztahujícími se k předmětu plnění.
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.
X. Oprávněné osoby

10.1

Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve
věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je/jsou:
Jméno a Příjmení: ………………………………
email:
………………………………
tel.:
………………………………

10.2

Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve
věcech, které se týkají této smlouvy, její realizace a podávání pokynů prodávajícímu je:
Jméno a Příjmení: Marek Makoň, technický pracovník
email:
marek.makon@isste.cz
tel.:
774 892 591

10.3

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé
na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou
vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo
doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných
osob dle této smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení
11.1

Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními
obecně závaznými právními předpisy.

11.2

Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody
smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma
smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.

11.3

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po
dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

11.4

V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou
dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

11.5

Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 kalendářních dnů
po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna
obrátit se se svým nárokem k věcně a místně příslušnému obecnému soudu. Rozhodčí
řízení je vyloučeno.
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11.6

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

11.7

Nedílnou součást a přílohy této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 : Nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 : Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

11.8

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede
kupující/prodávající, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně
……………….

11.9

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného
zástupce.

V Sokolově dne ………………………………

________________________________
Integrovaná střední škola technická a
ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
zastoupena: Mgr. Pavlem Janusem
ředitelem školy

V ……………………………. dne ………………………………

________________________________

zastoupena:
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