KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
Smluvní strany

Příspěvková organizace:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Název a registrační číslo
projektu:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2
Mgr. Ivou Burdovou, ředitelkou školy
006009358
CZ00600938
č. ú. 107-5233330257/0100
Elearning na střední zdravotnické škole 2,
registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077

(dále jen „kupující“)
a
Firma (název, jméno):
Sídlo:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen „prodávající“)

uzavírají dle obchodního zákoníku tuto
KUPNÍ SMLOUVU
I.
Předmět smlouvy
1. Prodávající se na základě výzvy kupujícího ze dne 11. 11. 2013 a své nabídky ze dne
…………………………….. zavazuje dodat kupujícímu zdravotnické vybavení, včetně dopravy
specifikované vítěznou nabídkou prodávajícího.
2. Zboží bude dodáno v jakosti stanovené nabídkou prodávajícího ze dne ……………………...
3. Kupující se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodávku převzít a zaplatit
za něj sjednanou cenu.
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II.
Doba a místo plnění
1. Dodávka bude realizována 6. 1. 2014 – 31. 1. 2014.
2. Místem plnění je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela
Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2.
3. Dodáním se rozumí protokolární předání úplného předmětu dodávky, včetně dopravy
zaškolení pověřených osob v rozsahu nutném pro zvládnutí běžné obsluhy a předání
veškerých dokladů či dokumentů k dodávce, zejména návodů k obsluze v českém jazyce.

III.
Cena
1. Celková cena za dodávku v rozsahu stanoveném v této smlouvě je sjednána v souladu
s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta
ve výši:
cena celkem bez DPH……………………………………………………………….
…… % DPH…………………………………………………………………………………
cena celkem včetně DPH..............................................................

Kč
Kč
Kč

2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady včetně uvedení do provozu, zaškolení
pověřených osob a záruční servis dodávky. Podrobná kalkulace ceny dodávky zpracovaná
v souladu s výzvou kupujícího (příloha č. 5) je uvedena v příloze této smlouvy a stává se
její nedílnou součástí.
3. Případná úprava ceny dle této smlouvy nebude ze strany kupujícího akceptována a bude
jej opravňovat k okamžitému ukončení smluvního vztahu, a to bez jakýchkoliv sankcí
ze strany prodávajícího.

IV.
Platební podmínky
1. Fakturace bude provedena po kompletní dodávce a to do 14 dnů po protokolárním
předání a převzetí úplného předmětu dodávky.
2. Na faktuře bude uveden kupující Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Emanuela Pöttinga, Pöttingova 2, 771 00 Olomouc, název projektu Elearning
na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077 a faktura bude
doručena v jednom vyhotovení na stejnou adresu.
2

3. Splatnost faktury se stanovuje na 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
4. V případě pochybnosti bude prodávající povinen kupujícímu datum odeslání faktury
prokazatelně doložit.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Faktura musí dále obsahovat
odkaz na uzavřenou smlouvu.
6. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá
z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě,
bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost
opravené faktury bude rovněž 14 kalendářních dnů ode dne provedení opravy faktury.
7. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu kupujícího.
8. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud prodávající bude požadovat
úhradu zdanitelného plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti
faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem
umožňující dálkový přístup). Obdobný postup je kupující oprávněn uplatnit v případě, že
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o prodávajícím zveřejněna v příslušném
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující kupujícímu uplatnit
zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující o této skutečnosti prodávajícího
informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že kupující institut
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně
z přidané hodnoty správci daně prodávajícího, bude tato úhrada považována za splnění
závazku kupujícího uhradit relevantní část sjednané ceny.

V.
Odpovědnost a záruka
1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále v rámci
poskytnuté záruky za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty.
2. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou žádné právní vady.
3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že zboží bude mít po dobu záruční lhůty
vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, případně vlastnosti
obvyklé a že bude plně použitelné k účelu obvyklému.
4. Záruční doba běží počínaje oboustranným podpisem protokolu.
3

5. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivé součásti dodávky tak, jak je uvedeno v jeho
nabídce ze dne …………………………………………..
6. Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobené kupujícím neodborným zásahem
nebo nesprávnou obsluhou a dále na škody způsobené zásahem třetí osoby a vyšší mocí.
7. Vady zjištěné v záruční lhůtě bude kupující oznamovat (reklamovat) v přiměřené lhůtě
po jejich zjištění (nejpozději do 30 dnů), a to telefonicky na telefonní číslo ……………….nebo
písemným oznámením odeslaným e-mailem na e-mailovou adresu ………………………….;
(volba přísluší kupujícímu). K reklamované vadě je prodávající povinen provést servisní
zásah následující pracovní den od doručení reklamace, přičemž reklamovanou záruční
vadu je povinen odstranit (nedohodnou-li se strany písemně jinak) v přiměřené lhůtě
vzhledem k povaze dané vady, kterou spolu strany dohodnou (nedojde-li k takové
dohodě, pak do 20 kalendářních dnů od doručení reklamace).
8. Za záruční opravy nebude prodávajícím účtován materiál, práce za odstranění vad, ani
cestovní či jiné náhrady. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých
od ohlášení vad do jejího odstranění.
9. Prodávající na sebe přebírá odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty
(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění dodávky, a to po celou dobu její
realizace, stejně tak za škody způsobené svou činností kupujícímu nebo třetí osobě
na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo
poškození zdraví osob je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
VI.
Smluvní sankce
1. Za prodlení s dodáním náleží kupujícímu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny nedodaného
zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním konečného termínu dodávky.
2. Za prodlení s úhradou ceny díla je oprávněn prodávající požadovat po kupujícím zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Kupující může požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 50 Kč za každou
započatou hodinu a případ prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v době
záruky.
4. Kupující může po prodávajícím požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč
za každý započatý den prodlení se lhůtou pro odstranění vad až do doby jejího odstranění
v době záruky.
5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu (úrok z prodlení) je 30 dnů od obdržení výzvy druhé
smluvní straně k zaplacení.
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6. Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu
vzniklých škod přesahujících uhrazené smluvní pokuty.

VII.
Odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího se
sjednaným termínem dodávky o více jak 15 dní.
3. Při odstoupení od smlouvy se postupuje podle příslušných ustanovení zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončené dodávky, který
popíše stav nedokončené dodávky a vzájemné nároky smluvních stran.
5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody
o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je kupující oprávněn zadržet prodávajícímu
fakturované platby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených, se smluvní vztah řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály
dalších dokumentů souvisejících s realizací dodávky do konce roku 2025. Výše uvedené
dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Prodávající souhlasí
s tím, že veškeré doklady, které souvisí s touto dodávkou a jejím financováním,
zpřístupní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to až do roku 2025.
3. Prodávající se v plném rozsahu seznámil výzvou objednatele a jejími přílohami ze dne
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11. 11. 2013 na „Dodávku zdravotnického vybavení“ před podáním své nabídky ze dne

…………………….. a podpisem této smlouvy si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo
technické nejasnosti. Prodávající se při dodávce zavazuje řídit výzvou, včetně příloh
a vlastní nabídkou.
4. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků
odsouhlasených smluvními stranami.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden
prodávající.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné
a srozumitelné vůle.

V Olomouci dne …………………..

V ………………. dne …………………..

…………………………………………
Mgr. Iva Burdová
ředitelka školy

………………………………………..
prodávající
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