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 „Pořízení
učebnic pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace 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 učebnic pro potřeby 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 titulů (učebnic, pracovních sešitů atd.)
katalogové
číslo
007121
007120
007155
007122
007123
007124
007125
007130
007135
007136
007136
0340500
007126
007131
007128
007129
007138
007139
007140
007156
007157
007255
007267
007230
007235
007236
007237
007256
007265
007253
007254
007261
007268
007279
007232
007238
007239

název knihy

nakladatelství

Živá abeceda
Slabikář
Moje první psaní
Písanka 1.r. 1. díl
Písanka 1.r. 2.díl
Písanka 1.r. 3.díl
Písanka 1.r. 4.díl
Prvouka 1.r. uč.
Matýsková matematika 1.r. 1.d.
Matýsková matematika 1.r. 2.d.
Matýsková matematika 1.r. 3.d.
Happy House 1. T.E. uč.
Metodika ke SL a ŽA
Prvouka 1.r. - MP
Procvičujeme s Mat. (5-10)
Procvičujeme s Mat. (do 20 )
Matýsk. m. - metod. přír. 1.d.
Matýsk. m. - metod. přír. 2.d.
Matýsk. m. - metod. přír. 3.d.
Metodika HV 1.r.
Začínáme s HV - PL
Český jazyk 2.r. - uč.
Čítanka 2.r. nové
Prvouka 2.r. uč.
Matýsková matematika 2.r. 4.díl
Matýsková matematika 2.r. 5.díl
Matýsková matematika 2.r. 6.díl
Hudební výchova
Český jazyk 2.r. MP
Český jazyk 2.r. PS 1.díl
Český jazyk 2.r. PS2. díl
Procvičujeme tv. A měkké slab.
Písanka 2.r. 1.d.
Písanka 2.r. 2.d.
Prvouka 2.r. PS
Matýsková mat. MP 4.d.
Matýsková mat. MP 5.d.
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NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
Oxford U.P.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., p.ř.
NŠ, s.r.o., nová ř.
NŠ, s.r.o., nová ř.
NŠ, s.r.o., původní
NŠ, s.r.o., nová ř.
NŠ, s.r.o., nová ř.
NŠ, s.r.o., nová ř.
NŠ, s.r.o., nová ř.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.

počet
kusů
68
68
67
68
68
68
68
66
68
68
68
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
25
30
57
57
57
10
1
2
2
2
2
2
2
1
1

007240
007355
007367
007335
007336
007337
007365
007366
007378
007379
007454
007354
007363
007364
007332
007327
007328
007329
003834
003112
003745
007434
007442
007447
003890
003891
003127
007457
003772
003742
003835
003114
003841
007542
007547
007532
003864
003865
003128
0340510
0340511
0340512
0340514

Matýsková mat. MP 6.d.
Český jazyk 3.r. uč. -nová řada
Čítanka 3.r. - nová
Matýsková mat. 3.r. 7.díl-učebn.
Matýsková mat. 3.r. 8.díl-učebn.
Matýsková mat. geometie 3.r. uč.
Český jazyk 3.r. /1.d. PS -nová ř.
Český jazyk 3.r. 2.d. PS -nová ř.
Písanka 3.r. 1.d.
Písanka 3.r. 2.d.
Vyjmen. slova od B do Z
Hravá vyjmen. slova
Procvičujeme slov. druhy
Procvičujeme vyjm. slova
Prvouka 3.r. - PS
Procvič. Mat. 7.d. - PS
Procvič. Mat. 8.d. - PS
Procvič. Mat. 9.d. - PS
Český jazyk PS I, II soubor
Pravopisné pětimin. 4.r.
Čítanka 4.r. - PS
Člověk a jeho .. PŘ 4.r. - PS
Vlasti. 4.r. - Poznáváme - PS
Vlasti 4.r. - Hlavní udál. - PS
Matematika 4.r. PS 1.d.
Matematika 4.r. PS 2.d.
Zlomky - PS pro 4.r.
Hudební výchova 4.r. MP
Český jazyk - učebn. M.v. 4.r
Čítanka 4.r
Český jazyk 5.r. PS, I.II. soub.
Pracovipis. Petmin. 5.r.
Čítanka 5.r. - PS
Vlastivěda 5.r. - ČR jako.. PS
Význam. události - PS
Člověk …. Př 5.r. - PS

NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o. nová ř.
NŠ, s.r.o. nová ř.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
NŠ, s.r.o.
Alter
Alter
Alter
Nová škola, s.r.o.
Nová škola, s.r.o.
Nová škola, s.r.o.
Alter
Alter
Alter
Nová škola, s.r.o.
Alter
Alter
Alter
Alter
Alter
Nová škola, s.r.o.
Nová škola, s.r.o.
Nová škola, s.r.o.

1
60
60
60
60
60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
5
5
2
2
2
2
2
2

Matematika 5.r. - PS 1.d.
Matematika 5.r. - PS 2.d.
Desetinná čísla - PS pro 5.r.
New Happy House TE 2uč.
New Happy House 2 PS
New Happy House - MP
New Happy House - CD

Alter
Alter
Alter
Oxford
Oxford
Oxford
Oxford

2
2
2
58
3
3
3

3

030840
030845
030846
0051473
0051474
0051475
0051476
0051292
0048361
004641
0042641
002048
030850
030851
030852
030855
030856
009041
009051
009056
02708
030980
030981
030979
030982
030983
030984

Český jazyk 6.r. Nová gener. Učebn.
Čítanka 6.r. - Nová gener. Učebnice
Čítanka 6.r. Nová gener. -MP
Matematika 6.r./1.díl
Matematika 6.r./2.díl
Matematika 6.r./3.díl
Matematika 6.r. - soubor úloh
Fyzika 6.r. - učebnice
Přírodopis 6.r. - Zoologie a botanika
Zeměpis 6.r. Planeta Země -učeb.
Občanská výchova 6.r.
Pravěk a starověk
Český jazyk 7.r. -nová gener. -učeb.
Český jazyk 7.r. - nová gener. PS
Český jazyk7.r. - nová gener. MP
Čítanka 7.r.-nová generace - uč.
Čítanka 7.r. - nová generace - MP
Pojechali 1 - učebnice
Pojechali 2 - učebnice
Pojechali 3 - ičebnice
Já, písnička II pro 5.-9.r.
Hudební výchova 6. a 7.r. Učeb.
Hudební výchova 6. a 7.r. MP
Hudební výchova 6. a 7.r. CD
Hudební výchova 8.a 9.r. - učeb.
Hudební výchova 8.a 9.r. - MP
Hudební výchova 8. a 9.r. CD

Fraus
Fraus
Fraus
Prometheus
Prometheus
Prometheus
Prometheus
Prometheus
SPN a.s.
SPN a.s.
SPN a.s.
Scientia
Fraus
Fraus
Fraus
Fraus
Fraus
Práce
Práce
Práce
Music
Fraus
Fraus
Fraus
Fraus
Fraus
Fraus

10
65
2
10
20
10
25
10
20
20
5
15
40
2
2
40
2
10
10
10
30
30
1
1
30
1
1

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 služby specifikované v čl. III, této smlouvy tuto kupní cenu:

CELKEM:
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Cena (Kč) bez DPH

Cena (Kč) včetně DPH

………………. ……

………………............

2. Doprava učebnic a učebních pomůcek:

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 v měsíci srpnu 2017, nejpozději do 31.8.2017.

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 nebo do 14 dnů od doručení 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.

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
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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,
• 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.
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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 třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.

V Ostravě dne ………………..

V Ostravě dne ……………..

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

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

……………………………..
jednatel společnosti
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