KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
Kupující:

ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Sídlo:

Krapkova 7, 779 00 Olomouc

IČ:

27791637

DIČ:

CZ27791637

Jednající:

Ing. Petr Manek, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Manek, info@arsra.cz, 583 034 409

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 7613268001/5500 (projektový účet)

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
(dále jen „prodávající“)

II.
Předmět plnění
1.
Předmětem plnění je dodávka ICT technik do výukových pracovišť DVPP v
rámci realizace projektu POKROK - profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v
Olomouckém kraji (reg. čísloCZ.1.07/1.3.45/02.0059). Přesná specifikace předmětu
plnění je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2.
Předmět plnění, kromě vlastní dodávky, zahrnuje i instalaci, dopravu na místo
plnění v předem stanovených a závazných termínech dle čl. III této smlouvy.
3.
Kupující se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodávku převzít
a zaplatit kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

III.
Termín a místo plnění
1. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené zboží bude dodáno v termínu do 14
dnů od podpisu smlouvy oběma stranami, nejpozději však do 20. 12. 2013. O
předání bude vyhotoven dodací list podepsaný oběma stranami.
2. Místem plnění jsou pracoviště DVPP v rámci projektu POKROK. Jednotlivé části
zakázky budou dodány na tyto adresy takto:
-

Obchodní akademie Olomouc, tř. Spojenců 11, 779 00 Olomouc

-

SPŠ a SOU Uničov, Školní 164, 783 91 Uničov

Přesné vymezení, na které pracoviště DVPP jsou jednotlivé části dodávky dodávány,
je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.
3.
Dodáním se rozumí protokolární předání úplného předmětu dodávky dle čl. II
této smlouvy včetně předání veškerých dokladů či dokumentů k dodávce, zejména
návodů k obsluze v českém jazyce.

IV.
Kupní cena
1. Celková cena za dodávku v rozsahu stanoveného v této smlouvě dle čl. II je
dohodnuta ve výši:
cena celkem bez DPH...............................................................
samotné DPH (21 %)................................................................
cena celkem včetně DPH..........................................................

Kč
Kč
Kč

V.
Platební podmínky
1. Kupující se zavazuje, že kupní cenu uhradí na základě faktury obsahující veškeré
náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, vystavené prodávajícím po dodání zboží a podepsání dodacího
listu. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího
ve prospěch účtu prodávajícího. Faktura, která neobsahuje veškeré náležitosti dle
zákona o dani z přidané hodnoty, bude vrácena prodávajícímu k opravě. Od
doručení opravené faktury kupujícímu běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.
2. Na faktuře bude uvedena informace o realizaci dodávky v rámci projektu, tzn. název
projektu a jeho registrační číslo (POKROK - profesní rozvoj pedagogických
pracovníků škol v Olomouckém kraji, reg. číslo CZ.1.07/1.3.45/02.0059).
3. Úprava nabídkové ceny včetně DPH je možná pouze v případě těchto objektivních
podmínek:
V průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto
případě bude celková nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH upravena
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, v tomto
případě smluvní strany jsou povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

VI.
Dodací podmínky
1. Dopravu na místo plnění (dle čl. III této smlouvy) zajistí prodávající na vlastní
náklady.
4.
Za prodávajícího je k jednání ve věci věcného předání a potvrzení splnění
dodávky zplnomocněn jednat s kupujícím kontaktní osoba prodávajícího uvedená v
čl. I této smlouvy.
5.
Při předání dodávky zboží doloží prodávající kupujícímu záruční list, který
bude v souladu s touto smlouvou.
6.

Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na kupujícího dnem předání.

7.
Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody protokolárním předáním a
převzetím zboží.

VII.
Záruka, odpovědnost za závady, servis
1. Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží má vlastnosti deklarované v technické
dokumentaci zboží. V případě zjištění závad má kupující právo na jejich bezplatné
odstranění.
8.

Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí zboží.

9.
Záruční opravy provádí prodávající v místě plnění a bez nároku na finanční
kompenzaci za náhradní díly, za práci a dopravu.
10.

Záruční doba je 24 měsíců na dodávané zboží.

11.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro
jeho vady, za které odpovídá prodávající.
12.
Prodávající se zavazuje, že servisní technik v záruční době nastoupí na
odstranění závad do 48 hodin od nahlášení závady kupujícího prodávajícímu.
13.
Na závady způsobené nesprávnou obsluhou, poškozením zařízení živelnou
událostí, změnou v konstrukci nebo neodbornými zásahy do zařízení nebo po
uplynutí záruky se záruka nevztahuje. Závadou se rozumí takový stav zařízení, kdy
není možné provozovat jednotlivé funkce zařízení.
14.
Prodávající se zavazuje, že servisní technik v záruční době nastoupí na
odstranění závad do 48 hodin od nahlášení závady kupujícího prodávajícímu.

VIII.
Povinnosti prodávajícího
1. Prodávající je povinen dodat přesně ten typ zboží, který byl předmětem nabídky
Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě určené kupujícím, nejpozději ve lhůtě
stanovené v čl. III bod 1 smlouvy.
2. Prodávající souhlasí s tím, že veškeré doklady, které souvisí s touto veřejnou
zakázkou a jejím financováním bude uchovávat na jednom místě. Dále souhlasí
s tím, že se na jeho osobu budou dle pravidel pro čerpání finanční pomoci z Evropské
unie vztahovat stejné kontrolní mechanismy ze strany kontrolních orgánů jako

k příjemci finanční podpory a souhlasí s tím, že umožní přístup oprávněným osobám
k provedení kontrol 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). 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.

IX.
Povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží dle čl.IItéto smlouvy v místě plnění, které je
uvedeno v čl. III, bod 2 smlouvy.

X.
Smluvní sankce
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s dále uvedenými závazky, vzniká
oprávněné smluvní straně právo:
Kupujícímu – v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě
dohodnuté dle této smlouvy, na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1%
z kupní ceny za každý kalendářní den prodlení
Kupujícímu – v případě prodlení prodávajícího s nástupem servisního
technika, na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každou započatou
hodinu prodlení
Prodávajícímu– v případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury ve lhůtě
dohodnuté dle této smlouvy, na zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši
0,1% z kupní ceny za každý kalendářní den prodlení
15.
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno
právo na náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní
povinnosti, na jejíž nesplnění se smluvní pokuta vztahuje.

IX.
Všeobecná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde na jedné či druhé smluvní straně
ke změně údajů uvedených v této smlouvě, je ta smluvní strana, na jejíž straně k této
změně dojde, povinna bez zbytečného odkladu písemně tuto změnu druhé smluvní
straně oznámit. V případě, že povinná smluvní strana tak neučiní, platí dosavadní
údaje smlouvy s tím, že smluvní strana, která tyto údaje druhé smluvní straně
nesdělila, odpovídá této smluvní straně za veškeré škody, které vzniknou v příčinné
souvislosti s nesplněním této smluvní povinnosti.
16.
V případě podstatného porušení povinnosti podle této smlouvy jednou nebo
druhou smluvní stranou, má oprávněná smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
Odstoupení musí být učiněno písemnou formou s tím, že úkon odstoupení musí být
smluvní straně doručen. Oprávněná smluvní strana musí odstoupit od smlouvy bez
zbytečného odkladu poté, kdy nastane skutečnost zakládající právo k odstoupení od
smlouvy, tedy kdy dojde k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
17.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají
prodlení s dodávkou zboží delší než 14 dnů, dále prodlení s placením faktury za

období delší než je čtrnáct dnů a závady na dodaném zboží, které podstatným
způsobem omezují jeho funkčnost nebo prodlení s některou z lhůt (dob) uvedených
v servisních podmínkách delší než tři dny. V ostatních případech platí, že porušení
smlouvy nebylo podstatné.
18.
Vše ostatní, co není uvedeno v této smlouvě, se řídí na základě dohody
smluvních stran ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
19.
Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných
dodatků odsouhlasených smluvními stranami.
20.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

21.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech a každá ze smluvních stran
obdrží po 1 vyhotoveních.
22.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a
srozumitelné vůle.
Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Olomouci dne
Za kupujícího:

Ing. Petr Manek
jednatel společnosti

Za prodávajícího:

