KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I.
Smluvní strany
1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
Se sídlem: Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupená: Mgr. Jiří Maděra, ředitel gymnázia
IČ: 488 95 512
Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA a.s.
Číslo účtu: 5313500287/0100
(dále jen „kupující“)
a
2. obchodní název prodávajícího
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxxx,v xxxx, oddíl xxx, vložka xxx
(dále jen „prodávající“)
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Článek II.
Úvodní ujednání
1. Předmět smlouvy je realizován v rámci grantového programu na podporu rozvoje ICT
v kraji Vysočina: „Informační a komunikační technologie 2015“.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne ................,
podaná v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
„Bezpečnost školy – fáze zálohování“, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, řízených pravidly o poskytnutí dotace z účelového Fondu
Vasočiny.
3. V souladu s ust. § 2079 Obč. Z., se prodávající zavazuje zboží uvedené v čl. III této kupní
smlouvy dodat kupujícímu a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k těmto věcem
a kupující se zavazuje tohle zboží převzít a zaplatit za ně kupní cenu dohodnutou v ust.
čl. V. této kupní smlouvy. Tedy, prodávající prodává kupujícímu věci uvedené v ust. čl. III.
této kupní smlouvy, a to se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, a kupující tyto věci od
prodávajícího za dohodnutou kupní cenu dle ust. čl. V. této kupní smlouvy kupuje a
přijímá do svého výlučného vlastnictví.
Článek III.
Předmět plnění
1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, které je předmětem dodávky, a
je oprávněn s ním bez omezení disponovat, že zboží není zatíženo jakýmikoliv právy
třetích osob ani jinými právními nebo faktickými vadami.
2. Předmětem této smlouvy je dodávka mobilních zařízení a programového vybavení (dále
„zboží“). Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Dodáno bude pouze nové, nepoužívané a nerepasované zboží.
4. Dodávkou zboží se rozumí, tj. prodávající se zavazuje k:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dodávce zboží kupujícímu,
dopravě zboží do místa plnění,
zprovoznění zboží,
předání zboží kupujícímu,
instalaci zboží,
případné likvidaci vzniklého odpadu.

5. Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně
dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího.
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6. Prodávající dodá zboží dohodnutým způsobem, v ujednaném množství, v dohodnutém
termínu, jakosti a provedení za podmínek, které byly stanoveny kupujícím ve výběrovém
řízení veřejné zakázky a blíže upřesněny prodávajícím v předložené nabídce.
Článek IV.
Doba a místo dodání
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží na místo dodání: Leandra Čecha 152, 592 31 Nové
Město na Moravě.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 27. 02. 2016 od nabytí
účinnosti této smlouvy.
Článek V.
Kupní cena a platební podmínky
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané zboží dle článku III. této smlouvy
kupní cenu ve výši:
Cena bez DPH:

xx Kč

xx % DPH:

xx Kč

Cena celkem vč. DPH:

xx Kč

2. Kupní cena dodávky zboží zahrnuje cenu vlastního zboží včetně obalu, cenu dopravy
zboží do místa plnění včetně transportního obalu, cenu instalace zboží a cenu záručních
a servisních podmínek.
3. Prodávající na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše DPH bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy.
4. Celková kupní cena, včetně příslušné DPH bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na
základě faktury, kterou zašle prodávající kupujícímu po podpisu předávacího protokolu.
Faktury jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich vystavení.
5. Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Daňový doklad bude, kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy,
obsahovat přesné označení projektu, ze kterého je veřejná zakázka financovaná název
projektu – „Bezpečnost školy – fáze zálohování“.
7. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
kupujícího.
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8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury
prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode
dne doručení nové faktury kupujícímu.

Článek VI.
Přechod vlastnictví a záruka za jakost
1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu
předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 7 této smlouvy oběma smluvními stranami. Je-li
součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou
zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím
dle předchozí věty.
2. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s
důvody potvrdí na dodacím listu a na předávacím protokolu.
3. Součástí dodávky zboží bude dodací list. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést:


typ zboží (odpovídající smlouvě a nabídce)



počet kusů



sériové číslo zboží (pokud existuje)



datum předání



jméno a podpis předávajícího



číslo této smlouvy a přesné označení projektu, ze kterého je veřejná zakázka
financována (název projektu – „Bezpečnost školy – fáze zálohování.“



součástí bude prohlášení dodávajícího, že předané zboží je dodáno bez vad a
funkční.

4. Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména balení, doprava, nese prodávající a
náklady spojené s převzetím věci nese kupující. Kupující není povinen uchovávat
originální obal.
5. O předání a převzetí věci a souvisejících dokladech bude sepsán předávací protokol
podepsaný oběma smluvními stranami.
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6. Kupující není povinen podepsat předávací protokol, pokud prodávající řádně nesplní své
povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy.
7. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu
§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též „záruční doba“).
8. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se
pozastavuje po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které
nese odpovědnost prodávající. Prodávající se dále zavazuje v případě provádění
záručních oprav předmětu smlouvy kupujícímu po celou dobu provádění záruční oprav
poskytnout náhradní předmět smlouvy, jenž bude využitím, povahou a funkcí umožňovat
kupujícímu řádné využití předmětu koupě po celou dobu provádění záručních oprav.

Článek VII.
Sankce
1. V případě, že prodávající nedodá zboží za sjednaných podmínek, je kupující oprávněn
vyžadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč, a to za každý
započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
Článek VIII.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních
stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými
právními předpisy.
3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé
smlouvy.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí:
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prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 dní,



nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajícího.

5. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení kupujícího
s úhradou kupní ceny delším než 45 dní.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení
písemného oznámení druhé smluvní straně.
7. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
8. Prodávající se touto smlouvou zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty).
9. Prodávající se zavazuje umožnit v rámci kontroly právo přístupu řídícím orgánům i k těm
částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle
zvláštních právních předpisů (zejména jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti)
za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (zejména § 11
písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů.
10. Prodávající se touto smlouvou zavazuje povinností uchovávat veškeré dokumenty
související s realizací projektů v souladu s právními předpisy ČR a Evropského
společenství, nejméně však do roku 2025.
11. Prodávající bere na vědomí, že kupující je zavázán dodržet požadavky na publicitu v
rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006
a Pravidel pro publicitu v rámci ERDF a Operačního programu pro Vzdělávání a
konkurenceschopnost, a to ve všech relevantních dokumentech, tj. zejména ve všech
smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k předmětu plnění.
12. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
13. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
14. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s povahou originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující a prodávající obdrží po jednom
vyhotovení.
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15. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit především vzájemným
společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu.
16. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůlí, na důkaz
čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Přílohy:
- Příloha č. 1 - Technická specifikace zboží

V.......................................... dne ....................

V.......................................... dne ....................

za kupujícího

za prodávajícího
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