Příloha č. 3

Kupní smlouva
uzavřená podle § 2079 a dalších zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany
Prodávající:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zapsaný v živnostenském rejstříku:
(dále jen „prodávající“)
a
Kupující: Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
Sídlo: Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice
Zastoupený: PaedDr. Vladimírou Štrynclovou, ředitelkou školy
IČ: 00574384
DIČ: CZ00574384
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 21836341/0100,
(dále jen „kupující“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)

II.
1.

2.
3.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:
 dodávka nábytku (část A)
 dodávka serveru a záložního zdroje (část B)
Podkladem pro uzavření smlouvy je Nabídka prodávajícího ze dne …………………...
(Příloha č. 1 této smlouvy).
Předmět smlouvy je blíže specifikován Výzvou, která nahrazuje zadávací dokumentaci na
veřejnou zakázku „Nákup nábytku do školy“ (část A) a nákup serveru a záložního na
zdroje (blok B)“ ze dne……………………..

III. Kupní cena a platební podmínky
1.

Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena činí:
Část A) ………………..……….. Kč s DPH,
Část B) …………………….…….Kč s DPH.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího, které při plnění závazku dle
této smlouvy vynaloží (dopravné apod.).
Po dodání zboží bude prodávajícím vystavena na kupujícího faktura. Podkladem
a podmínkou vystavení faktury bude kopie předávacího protokolu o dodávce zboží
podepsaného oběma stranami, která bude přílohou faktury.
Ve faktuře prodávající uvede název firmy, identifikační číslo, místo podnikání, údaje
o kupní smlouvě, údaje o datu splnění, údaje o splatnosti faktury, údaje o uskutečnění
zdanitelného plnění, údaje o dodaném zboží s uvedením počtu dodaných jednotek zboží
a jeho jednotlivé ceny s uvedením výsledné ceny včetně DPH.
Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Pokud faktura nebude
obsahovat všechny náležitosti stanovené ustanovením § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a stanovených smlouvou, je
kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Prodávající je povinen
takovou fakturu opravit a doručit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
V takovém případě nebude kupující v prodlení s úhradou.
Kupující uhradí fakturu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Za den úhrady
se považuje den, kdy byly peněžní prostředky odepsány z účtu kupujícího ve prospěch
účtu prodávajícího.
Úhrada ceny za dodávku zboží nemá vliv na uplatnění práva kupujícího z vad dodávky.

IV. Záruční doba
Část A: 24 měsíců
Část B: 36 měsíců

V. Doba plnění
1.

Prodávající dodá zboží uvedené v článku II. této smlouvy kupujícímu takto:
Část A (nábytek) ………………………… do 15. 6. 2017
Část B (server a záložní zdroj)………do 7. 4. 2017

VI. Dodání zboží
1.
2.
3.

4.

5.

Zboží bude dodáno na adresu kupujícího, uvedenou ve smlouvě.
Přesný den dovozu zboží je nutno dohodnout předem s oprávněnou osobou kupujícího,
tj. Ing. Ivanou Šrekovou, tel. 353224830.
Zboží je dodáno převzetím kupujícím, to znamená potvrzením předávacího protokolu o
dodávce zboží odpovědným pracovníkem kupujícího.
Vypracování protokolu ve dvou kopiích zajistí prodávající. Každý stejnopis bude
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
V případě, že se při přejímání zboží prokáže, že je předáváno zboží s vadami, není
kupující povinen zboží převzít. Tato skutečnost a opatření bude uvedena v předávacím
protokolu.
Dopravu zboží do místa určení zabezpečuje prodávající, cena dopravy je zahrnuta v ceně
zboží.
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VII.
1.
2.
3.

4.

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít vlastnosti zabezpečující řádné
užívání zboží včetně vlastností dodaného příslušenství ke zboží.
Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy, že není zatíženo právem
třetích osob.
V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti nebo jiné vady, které se objeví při
provozu, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít
písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují.
V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez zbytečného
odkladu vyjádřit, to je uvést, zda vadu uznává nebo v případě, že ji neuznává, uvést,
z jakého důvodu tomu tak je.

VIII. Možnost odstoupení od smlouvy
1.

2.

3.

4.

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají nedodržení
závazného termínu dodávky zboží uvedeného ve smlouvě a dále nezaplacení faktury
s prodlením 1 měsíce.
Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé
smluvní strany. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé
straně prokazatelně doručeno.
Po doručení úkonu odstoupení musí smluvní strana, které je odstoupení určeno, bez
zbytečného odkladu sdělit smluvní straně, která odstoupení vyhotovila, zda odstoupení
od smlouvy uznává či nikoli.
V případě, že bude odstoupení uznáno či bude pravomocně rozhodnuto o tom, že
odstoupení je účinné, vrátí si smluvní strany zatím zaplacené finanční prostředky
odpovídající dodanému zboží proti dodanému zboží, a to do pěti dnů od odstoupení, to
je do pěti dnů po té, co bude úkon odstoupení postaven právně najisto.

IX. Smluvní pokuty
1.
2.
3.

V případě, že prodávající dodá smluvené zboží vadně, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,5% denně z kupní ceny do doby odstranění vady.
V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury, zaplatí prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z nezaplacené částky faktury.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné
souvislosti s porušením povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.

X. Ostatní smluvní ujednání
Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XI. Oprávněné osoby
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1.
2.

Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků
k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.
Oprávněnou osobou v záležitostech věcného plnění smlouvy a fakturace a oprávněnou
osobou v záležitostech předání kompletní dodávky a předávacího protokolu je Ing. Ivana
Šreková, tel. 353 224 830.

XII. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

4.
5.

Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran
formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
Vztahy smluvních stran blíže neupravené smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními
předpisy České republiky.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Nabídka prodávajícího ze dne …………
Příloha č. 2: Výzva, která nahrazuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Nákup
nábytku do školy“ (část A) a dodávka serveru a záložního napájecího zdroje (část B)
ze dne …………………..

6.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují
podpisem svého oprávněného zástupce.

V …………….............. dne ……………….

prodávající

V Dalovicích dne …………………………….

kupující

