Kupní smlouva
uzavřená mezi
Název/jméno: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Se sídlem: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
IČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Zastoupená: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Zapsaná v OR vedeném u KS v [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ
UCHAZEČ]

(dále jen „prodávající“)
a
Název/jméno: Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.
Se sídlem: Vápenice 9, Prostějov, 796 01
IČ: 63482746
Zastoupená: Ing. Rudolfem Raškou, ředitelem
(dále jen „kupující“)

1. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je kompletní dodávka zařízení, nástrojů, měřících přístrojů a
vybavení, ICT techniky a software pro modulovou inovovanou výuku v rámci projektu
Modernizace výuky se zaměřením na komplexní autoopravárenství na SŠA Prostějov,
reg. č. CZ.1.07/1.1.26/02.0087, dle (dále jen „specifikace“), která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy. K této dodávce realizováno školení v používání nových opravárenských
přístrojů a vybavení.

2. Cena
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2.1 Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit cenu plnění, která je daná nabídkou prodávajícího ze
dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] a činí:
Celková cena bez DPH
Sazba DPH (v%)
Celková cena vč. DPH

[DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč
[DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč
[DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč

3. Doba a místo plnění
3.1

Prodávající se zavazuje realizovat předmět smlouvy a předat plnění kupujícímu
nejpozději do 15. října 2013. Související školení v používání nových opravárenských
přístrojů a vybavení bude realizováno nejpozději do 31. října 2013.

3.2 Místem plnění dle této smlouvy je:
Sídlo kupujícího na adrese Vápenice 9, Prostějov, 796 01. Školení bude realizováno
v prostorách kupujícího.
3.3

O předání zpracovaného plnění bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán
předávací protokol. Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít předmět
smlouvy a podepsat předávací protokol:
Ing. Rudolf Raška

4. Dodací podmínky
4.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu v termínu dle této smlouvy.
4.2 Prodávající oznámí kupujícímu termín dodávky nejméně dva dny předem.
4.3 Kupující je povinen si zboží v daném termínu odebrat.
4.4

Smluvní strany ujednávají, že záruční doba na předmět smlouvy stejně jako na každou
jeho část je [DOPLNÍ UCHAZEČ] měsíců (minimální záruční doba je stanovena na 24
měsíců) ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy.

4.5

Termín realizace školení bude za strany prodávajícího navržen nejméně týden
předem.
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5. Platební podmínky
5.1

Cenu zboží a souvisejících služeb dle této smlouvy uhradí kupující na základě faktur
vystavených prodávajícím dle následujícího členění:
1. Platba ve výši 60 % na základě daňového dokladu, vystaveného nejdříve v den
řádného předání zboží.
2. Platba ve výši 40 % na základě daňového dokladu, vystaveného nejdříve ke dni
28. 2. 2014

5.2

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, na faktuře musí být dále uvedena
specifikace projektu (název projektu a registrační číslo, logolink OP VK). Splatnost
bude stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli.

5.3

Kupující si vyhrazuje právo dvakrát provést změnu délky splatnosti daňových dokladů
s ohledem na finanční toky projektu. V rámci jedné změny může být termín splatnosti
prodloužen maximálně o 60 kalendářních dnů. Úprava termínu splatnosti bude
řešena dodatkem ke smlouvě.

6. Smluvní pokuty
6.1

V případě prodlení s plněním své povinnosti s termínem dodání ze strany
prodávajícího přísluší kupujícímu smluvní pokuta ve výši 1% z kupní ceny za každý den
prodlení. Prodávající je kupujícímu výši pokuty povinen zaplatit do 14 dnů po
doručení oznámení o jejím uplatnění.

6.2

V případě prodlení kupujícího s platbou faktury přísluší prodávajícímu smluvní pokuta
ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení. Prodávající je kupujícímu výši
pokuty povinen zaplatit do 14 dnů po doručení oznámení o jejím uplatnění.

7. Povinnosti prodávajícího
7.1

Prodávající souhlasí s tím, že veškeré doklady, které souvisí s touto veřejnou zakázkou
a jejím financováním, bude uchovávat na jednom místě minimálně do konce roku
2025. Dále souhlasí s tím, že se na jeho osobu budou dle pravidel pro čerpání finanční
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pomoci z Evropské unie vztahovat stejné kontrolní mechanizmy ze strany kontrolních
orgánů jako k příjemci finanční podpory. Dále souhlasí s tím, že umožní přístup
oprávněným osobám k provedení kontrol dokladů souvisejících s plněním zakázky, a
to až do roku 2025. Těmito subjekty jsou zejména územní finanční orgány,
Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nejvyšší
kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr.
7.2

Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost dodržet požadavky na
publicitu v rámci programů strukturálních fondů Evropské unie stanovené v obecně
závazných předpisech (zejména nařízením Komise (ES) č. 1828/2006) a příručkách
vydaných Řídícím orgánem OP VK, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících
se daného zadávacího/výběrového řízení, tj. zejména ve smlouvách a dalších
dokumentech vztahujících se k dané zakázce.

7.3

Prodávající je povinen respektovat a dodržovat následující ustanovení publicity: Na
titulní straně této smlouvy a všech dalších dokumentech souvisejících s plněním
smlouvy bude v záhlaví logolink s logy EU s nápisem EVROPSKÁ UNIE, EVROPSKÝ
SOCIÁLNÍ FOND, OP VK, logo zadavatele, pod řadou těchto log prohlášení zdůrazňující
přidanou hodnotu pomoci Společenství, tedy text „INVESTICE DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ“. Také předávací protokol a protokol o řádné instalaci a o ověření
funkčnosti zboží bude obsahovat logolink a prohlášení s textem, která dodá kupující
prodávajícímu včas. Stejně tak i dodané zboží musí respektovat podmínky povinné
publicity OP VK. Pravidla publicity musí být dodržovány a musí být v souladu
s Manuálem vizuální identity ESF v ČR 2007-13 (k dispozici na www.esfcr.cz
a Grafického manuálu vizuální identity MŠMT (k dispozici na www.msmt.cz).

7.4

Prodávající souhlasí s tím, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty).

8. Závěrečná ustanovení
8.1

Smlouva se uzavírá pro účel realizace zakázky „Dodávka zařízení a dalšího vybavení
na SŠA Prostějov“ v rámci projektu „Modernizace výuky se zaměřením na
komplexní autoopravárenství na SŠA Prostějov“, reg. č. CZ.1.07/1.1.26/02.0087,
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realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
8.2

Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem této smlouvy
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.3

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po
jednom výtisku.

8.4

Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu §
17 Obchodního zákoníku.

8.5

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

8.6

Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že
tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není
uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují
své níže uvedené podpisy.

Příloha:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění (příloha č. 2 dle zadávací dokumentace)

V Prostějově dne :

V [DOPLNÍ UCHAZEČ]dne:[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Prodávající

Kupující
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