Kupní smlouva č. ……………………
uzavřená v souladu ustanovením § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Článek I.
Smluvní strany
1. Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace
se sídlem:
Bohumínská 72/1082, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00
zastoupená:
Mgr. Bc. Marek Sládeček
IČO:
709 95 362
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
1652009339 / 0800
Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, není plátcem DPH.
(dále jen „kupující“)

a

2.

……………………….
Se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsán v OR:
(dále jen „prodávající“)

Článek II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků výběru nejvhodnější nabídky na „Vybavení
nové učebny pro 1. ročník ZŠ Bohumínská na školní rok 2017/2018“ - podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto
smlouvu jsou k tomuto účelu oprávněny.
3. Účelem uzavření smlouvy je dodávka vybavení nové kmenové učebny (včetně instalace) pro výuku
žáků 1. ročníku Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace.
4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k nabídce služeb, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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Článek III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodání níže uvedených položek:
MJ

počet
kusů

1

Žákovská lavice dvoumístná 130 x 50 cm, horní
deska DTDL tl.18mm, ABS hrana, oblé rohy. Kovová
konstrukce z trubky (průměr 40mm) a plochooválu.
Povrchová úprava komaxit. Rektifikační nožky.
Snadné přestavění výšky lavice pomocí imbusových
šroubů a kloboučku na pružině (ten přeskakuje z
jedné polohy do druhé). Stavitelnost 3 - 7.

ks

15

2

Žákovská židle, kovová konstrukce s povrchovou
úpravou komaxit. Plastové kluzáky nohou proti
poškrábání podlahy. Sedák a opěrák lakovaná
překližka. Výškové nastavení 3 - 5.

ks

30

3

Katedra učitelská, kovová konstrukce, zásuvka se
zámkem. Horní deska 140 x 60 cm, ABS hrana, oblé
rohy. Plastové kluzáky nohou proti poškrábání
podlahy.

ks

1

4

Židle učitelská, kovová konstrukce z plochooválných
trubek, sedák a opěrák čalouněný. Plastové kluzáky
nohou proti poškrábání podlahy.

ks

1

5

Skříň o rozměrech š85 x h42 x v200 cm policová
krytá plnými dvoukřídlými uzamykatelnými dvířky,
vyrobená z laminované dřevotřísky tl.18mm s ABS
hranami. Cylindrický zámek s možností otevření tzv.
generálním klíčem. Sokl, rektifikační nožky. Zadavatel
si vyhrazuje právo výběru finálního designu (dekoru)
z min. 10 variant dle uchazečem předloženého
vzorníku.

ks

6

6

Skříň o rozměrech š85 x h42 x v200 cm vyrobená z
laminované dřevotřísky tl.18mm s ABS hranami.
Horní část otevřená policová, spodní část policová
krytá plnými uzamykatelnými dvířky. Cylindrický
zámek s možností otevření tzv. generálním klíčem.
Sokl, rektifikační nožky. Zadavatel si vyhrazuje právo
výběru finálního designu (dekoru) z min. 10 variant
dle uchazečem předloženého vzorníku.

ks

1

7

Keramická magnetická tabule Triptych na pylonech
290 cm, Rozměr tabule s otevřenými křídly je
alespoň 400 x 100 cm. Polička AL po celé délce.
Barva ploch: Z-Z-B-Z-Z.

ks

1

8

Linkování plochy (tabulové plochy P4 a P5 - linky 10
cm)

ks

2

9

Odborná instalace tabule na stěnu

ks

1

10

Klasický dataprojektor pro dlouhou projekci, držák
stropní, 3200 ANSI lumen, životnost výbojky 10 000
hod

ks

1

11

Instalace dataprojektoru, lištování, kabeláž, oživení

ks

1

Pol.

Popis položky

2

2. Prodávající potvrzuje, že se seznámil s rozsahem předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní, organizační a jiné podmínky nezbytné k realizaci dodávky služeb a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k dodání služeb nezbytné.
3. Prodávající se zavazuje dodat řádně a včas kupujícímu předmět smlouvy a kupující se zavazuje tento
předmět smlouvy převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu zboží.

Článek IV.
Kupní cena
1. Kupující je povinen zaplatit za dodávku specifikovanou v čl. III, této smlouvy tuto kupní cenu:

CELKEM:
2. Doprava všech položek:

Cena (Kč) bez DPH

Cena (Kč) včetně DPH

………………. ……

………………............

zdarma na adresu sídla kupujícího

3. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího se splněním jeho závazku z této smlouvy
uvedené v čl. V. této smlouvy.
4. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a
platná do doby splnění této smlouvy prodávajícím.
5. Za správnost stanovení DPH odpovídá prodávající.

Článek V.
Termín a místo dodání
1.

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu podle článku III. smlouvy bude kupujícímu
dodán nejpozději do 1.9.2017.

2.

Místem uskutečnění služby je Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace.

Článek VI.
Způsob dodání služby
1. Dodávka se považuje za splněnou dnem dodání zboží. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí
uskutečnění dodávky na příslušném dokladu.
2. Příslušným dokladem se rozumí vystavená faktura za uskutečněnou službu. Faktura bude vystavena
v den dodání zboží.
3. V případě zjištěných závad a nedostatků budou řešeny bez zbytečného odkladu na místě s odpovědným
pracovníkem.

Článek VII.
Jakost, záruka a vady služeb
1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém počtu, kvalitě a stanoveném termínu.
2. Prodávající určí zodpovědnou osobu, se kterou se budou řešit případné závady či připomínky a
zavazuje se je řešit bez prodlení.
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Článek VIII.
Platební podmínky
1. Podkladem pro úhradu kupní ceny služeb je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude
mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen „zákon o DPH“), ve
znění pozdějších předpisů.
2. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29
zákona o DPH obsahovat tyto údaje:
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo
smlouvy)
c) obchodní formu nebo název, sídlo, IČO a DIČ prodávajícího
d) název, sídlo a IČO kupujícího, označení kupujícího, který službu objednal
e) číslo a datum vystavení faktury
f) lhůtu splatnosti faktury
g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
3. Dodané zboží bude uhrazeno po předání a převzetí zboží dodaného v souladu se smlouvou.
4. Datum zdanitelného plnění faktury je datum dodání zboží.
5. Platba bude provedena bezhotovostně.
6. Doručení faktury se provede osobně nebo poštou doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence
nejpozději do 14dnů po dodání zboží.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neosahuje povinné
nebo dohodnuté náležitosti nebo má jiné závady v obsahu (např. chybná cena nebo DPH). Ve vrácené
faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
8. Lhůta splatnosti faktury je do 14 dnů od doručení kupujícímu. Lhůtu splatnosti lze zkrátit dle dohody a
výše poskytnuté zálohy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího
ve prospěch účtu prodávajícího.
9. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu, uvedené prodávajícím ve faktuře bez ohledu
na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Současně se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane prodávající
nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu za zdanitelné plnění částku bez DPH a
úhradu samotné DPH provést přímo na přísl. účet daného finančního úřadu, dle § 109a cit. zákona.
Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně prodávajícího a zaplacení ceny bez DPH bude
považováno za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu.

Článek IX.
Odpovědnost za škodu
1. Prodávající nahradí kupujícímu škodu, která kupujícímu vznikla prokazatelným vadným plněním.

Článek X.
Zánik smlouvy
1.

Tato smlouva zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím,
že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
• nedodání zboží v termínu plnění dle čl. V. smlouvy,
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•

nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé
výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve
než 30 dnů po doručení první výzvy.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změny závazků vzniklých z této smlouvy jsou možné jen po dohodě smluvních stran a písemnou
formou, přičemž každá písemná dohoda o změně závazků bude očíslovaná.
3. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
straně.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nebude mít za následek neplatnost ostatních
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení.
5. Smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana poruší podstatným
způsobem svou povinnost vyplývající ze zákona či této smlouvy.
6. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že byl podán návrh na zahájení insolventního
řízení vůči prodávajícímu jako dlužníkovi, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení s prodávajícím, nebo
bylo insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele jako dlužníka.
7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak
znemožní.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost
stvrzují svými podpisy.
10. Smluvní strany se dohodly, že žádná informace uvedená v této smlouvě není považována za informaci
osobního charakteru a obchodní tajemství.
11. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je
dohodnuto ve smlouvě.
12. Smluvní strany se dohodly, že kupující zveřejní znění toto smlouvy v souladu se Zákonem o registru
smluv č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran.

V Ostravě dne ………………..

V Ostravě dne ……………..

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

…………………………….
Mgr. Bc. Marek Sládeček
ředitel školy

……………………………..
jednatel společnosti
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