Kupní smlouva
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů
Článek I.
Smluvní strany
Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace
se sídlem:
471 27, Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141
zastoupená:
Mgr. Bedřiškou Rychtaříkovou, ředitelkou školy
IČ:
46750088
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
………………………………………………………………
se sídlem:
………………………………………
zastoupená/jednající: ………………………………………
IČ:
………………………………………
DIČ:
………………………………………
Bankovní spojení:
………………………………………
Číslo účtu:
………………………………………
(dále jen „dodavatel“)
uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„DODÁVKA NOTEBOOKŮ PRO DISTANČNÍ VÝUKU 2020
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Dodavatel touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu zboží
vymezené v odst. 2 a odst. 3 tohoto článku (dále jen „zboží“) a objednatel toto zboží za
níže uvedených podmínek kupuje pro potřeby školy.
2. Předmětem dodávky je dodávka notebooků pro distanční výuku 2020.
3. Přesné vymezení zboží včetně jeho technické specifikace je obsahem přílohy č. 1 této
smlouvy.
Článek III.
Kupní cena
1. Celkovou kupní cenu zboží dohodly smluvní strany v částce ………,- Kč bez DPH (slovy
… korun českých), tj. ………,- Kč včetně DPH (slovy … korun českých).
2. Podrobný rozpis cen zboží je rovněž obsahem přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, včetně dodání, dopravy zboží, je
cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Upraví-li před dodáním předmětu smlouvy
obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním
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ve výši stanovené novou právní úpravou a kupní cena bude upravena písemným dodatkem
k této smlouvě.
Článek IV.
Doba a místo plnění
1. Dodavatel je povinen dodat smluvené zboží v termínu do 31. 12. 2020.
2. Termín zahájení plnění je podmíněn zadáním zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo
změnit předpokládaný termín plnění dle této smlouvy s ohledem na případné prodloužení
zadávacího řízení.
3. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Základní škola a mateřská škola,
Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141, Stráž pod Ralskem, 471 27.
4. O převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný
oběma smluvními stranami.
Článek V.
Všeobecné dodací podmínky
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího;
převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu.
2. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání veškerého zboží uvedeného
v příloze č. 1 této smlouvy a fakturu vystaví do 3 dnů po dodání zboží. Faktura je splatná
do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího převzetí kupujícím. Pokud faktura neobsahuje
všechny náležitostí a přílohy stanovené v čl. III. 1. této smlouvy a požadované právními
předpisy, kupující má právo fakturu vrátit prodávajícímu k opravě a doplnění. Lhůta k
proplacení faktury (úhradě kupní ceny) počíná běžet teprve po převzetí řádně opravené a
doplněné faktury kupujícím. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, uvedené v §
29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v § 435
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy nedodání zboží ani do 1 dne
po uplynutí dodací lhůty a též nedodání náhradního zboží podle záručních podmínek
do 5 dnů po vrácení vadného zboží.
Článek VI.
Povinnosti objednatele
1. Za řádně uskutečněné dodávky se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou
odměnu v souladu s nabídkovými cenami, které dodavatel uvedl ve své nabídce v rámci
výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce.
2. Za prodlení s úhradou je objednatel povinen zaplatit dodavateli pouze zákonný úrok
z prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný na výzvu dodavatele nejpozději do 14 dnů po
takto učiněné výzvě.
Článek VII.
Povinnosti dodavatele
1. Dodavatel je povinen plnit řádně a včas, v požadovaném termínu a rozsahu, dle písemných
výzev (objednávek) objednatele, na místo určené objednatelem.
2. Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
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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).
Článek VIII.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
1. V případě nedodržení výše stanovených smluvních podmínek ze strany zhotovitele,
zejména v případě pozdního či nekvalitního plnění, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu. V případě pozdního plnění je dodavatel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s dodáním zboží do
prvního dne řádného dodání včetně. V případě nekvalitního plnění nebo porušení jiných
touto smlouvou definovaných povinností ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná na výzvu
objednatele nejpozději do 14 dnů po takto učiněné výzvě. Tímto ustanovením není dotčeno
právo na náhradu případné škody.
2. Dodavatel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění
veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři.
3. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech spojených s předmětem
plnění této smlouvy. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli
dodavatel zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele.
4. Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Článek IX.
Záruka
1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost zboží. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude po
v záruční době bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání a jakékoli závady na zboží
bezodkladně po oznámení závady objednatelem odstraní na vlastní náklady.
2. Záruční doba je sjednána v délce 36 měsíců.
3. Záruka se vztahuje na každý jeden kus zboží. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží dle
protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost nejsou dotčena
práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu.
Dodavatel obdrží 1 vyhotovení a 3 vyhotovení obdrží objednatel.
2. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace zboží a členění
nabídkové ceny.
3. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním
úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
4. V případech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se smluvní strany zavazují poskytnout
si vzájemnou součinnost a otázky neřešené ve výzvě či této smlouvě řešit dohodou.
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5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, a to formou dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
6. V případě, že zhotovitel zvlášť závažně poruší své povinnosti vyplývající pro něj z této
smlouvy a výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Odstoupení je právně účinné dnem, kdy je doručeno dodavateli na adresu uvedenou
v hlavičce této smlouvy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních
stran.
V ………….. dne …………

V ………….. dne .......................

za objednatele:

za dodavatele:

............................................
Mgr. Bedřiška Rychtaříková,
ředitelka

.....................................................
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