Kupní smlouva
I.
Smluvní strany
Název: Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Sídlem: Srbská 450/2, 700 30 Ostrava
IČO: 70631778
Jednající: Mgr. Robert Kecskés
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 6015-19421761/0100
Kontaktní osoba : Mgr. Robert Kecskés Tel. 596 737 461 Email: r.kecskes@zssrbska.cz
(jako jen „kupující“) na straně jedné,
a
Název:
Sídlem :
IČO :
DIČ :
jednající :
Bankovní spojení :
Číslo účtu:
Zapsaná u
Kontaktní osoba
(tel., email):

(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)

(jako jen „prodávající“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto
kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem koupě dle této smlouvy je ICT vybavení včetně zaškolení (dále jen “zboží”)
v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této
Smlouvy jako její příloha č. 2, a to vše pro potřeby projektu Talentmanagement a
systematický rozvoj žáků v základních a středních školách. Prodávající není oprávněn
odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku.
Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu
zboží specifikované v příloze č. 2 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo
k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní
cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou.

3. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat kupujícímu kompletní dokumentaci
náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady
nutné k užívání věci.
4. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

III.
Dodací lhůta, místo a způsob plnění
1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne
uzavření této Smlouvy.
Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovanými
předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího.
2. Místem plnění je sídlo zadavatele (Srbská 450/2, 70030 Ostrava)
3. Osoba oprávněná k převzetí zboží za kupujícího: Mgr. Robert Kecskés
4. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
5. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o
svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

IV.
Kupní cena a platební podmínky
1. Celková kupní cena zboží v rozsahu stanovené dle čl. II byla stanovena dohodou obou
účastníků Smlouvy ve výši
cena celkem bez DPH ...................................
Kč
samotné DPH (21 %) .....................................
Kč
cena celkem včetně DPH .............................
Kč
2. Kupní cena dle čl. IV odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk
prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy
na základě řádného vystaveného daňového dokladu, který je prodávající oprávněn
vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího
protokolu podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30
dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou
v čl. I. této Smlouvy.
4. Daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny
dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti
nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do
dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se
v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne
doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího
uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré
cenové údaje budou v této měně.
6. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765
odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve
vztahu k prodávajícímu nepoužije.
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V.
Převod vlastnictví a nebezpečí škody na věci
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na
předávacím protokolu podle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí škody na zboží
včetně užitků přechází na kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží,
nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

VI.
Záruka
1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku
v délce min. 12 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1 této
smlouvy, není-li v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající povinen
přijímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní dny v
době od 8 – 16 hod na adrese: (Startovní 276/1 Ostrava, 70030).
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl.
občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může kupující
zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
- právo na bezplatnou opravu zboží (pro zboží je požadován servis „pick and return“, tj.
prodávající vyzvedne závadný tablet v místě plnění a opravený jej doručí zpět, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl z místa plnění odvezen, v případě prodloužení
servisního zásahu nad 5 dnů zapůjčí prodávající náhradní zařízení ve srovnatelných
parametrech,
- právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu
vady,
- právo na odstoupení od této smlouvy.
4. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v
originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se
nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat
dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve
stavu, v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na
odstranění vad bezplatnou opravou zboží či na odstranění vady dodáním nového či
chybějícího zboží je prodávající vadu kterékoliv části zboží povinen odstranit ve lhůtě
dohodnuté smluvními stranami písemně na jedné listině; v případě, že k této dohodě
nedojde, je prodávající vadu takto odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne sdělení o volbě
práva z vadného plnění.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že
zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné
vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s
uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody
způsobené kupujícímu vadami.
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VII.
Utvrzení a zajištění závazku
1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě
sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě
podle čl. VI. odst. 3 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že
smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

VIII.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou
smluvních stran.
3. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být
činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými
oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní
všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání
zboží hrazeno, 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). Prodávající se zavazuje uchovávat po
dobu 15 let od skončení plnění této smlouvy doklady související s jejím plněním, nejméně
však do roku 2025.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečné odstoupit od Smlouvy
především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT)
na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek
finančních prostředků.
6. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu
v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES)
č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV a to ve všech relevantních
dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací
dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané
zakázce.
7. Tato Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
- příloha č. 5 - Položkový rozpočet
- příloha č. 2 - Specifikace předmětu zakázky
V Ostravě, dne:
Za kupujícího:

………………..……………………….…..

V ( doplní uchazeč) dne
Za prodávajícího:

( doplní uchazeč)
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