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KUPNÍSMLOUVA

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Centrum podpory inovací

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba

zastoupena:—, ředitelkou CPI VŠB-TUO, zastoupení Ing.

ástupcem ředitele CPI VŠB-TUO

kgntaktniosoba:_

ICO: 61989100

DIČ: CZ61989100

bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a. s.

č.účtu:—

(dále jen „kupující“ či VŠB-TUO“)

a

Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.

se sídlem: Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

zápis V obchodnim rej stříku: L 15414 vedený u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena:
ředsedou ředsednictva

kontaktní osoba:

 

Ičo: 05471052

DIC:
CZOS471052, nejsme plátci DPH

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.:

(dále jen „prodávající“)

(dále též společně jako „smluvní strany“)

uzavřely v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném

znění, dále jen „občanský zákoník“, tuto kupní smlouvu, dále jen „smlouva“:

1.

Úvodní ustanovení

1. Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledek kupujícím

provedeného průzkumu trhu s názvem „Výroba nábytku “ (dále jen „průzkum trhu“) a do

uvedeného průzkumu trhu podané nabídky prodávajícího ze dne 7. 11. 2018 (dále jen

„nabídka“).

2. Prodávající touto smlouvou garantuje kupujícímu splnění zadání průzkumu trhu a všech

podmínek a povinností převzatých prodávajícím v rámci jeho nabídky V průzkumu trhu.

3. Předmět smlouvy (výroba nábytku) bude realizován v rozsahu příslušné dokumentace,

která je přílohou výzvy k podání nabídky V rámci výše uvedeného průzkumu trhu.

4. Oprávněnou osobou na straně kupujícího, pověřenou kontrolou prováděných prací a

řešením všech záležitostí souvisejících s realizací této smlouvy, je[—e-

mail:—; nebude-li kupujícím sděleno jinak. Oprávněnou osobou

pověřenou řízením prací a řešením všech záležitostí souvisejících s realizací této smlouvy
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smlouvy, potvrzeného V předávacím protokolu.

Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu —

faktury vystavené prodávajícím bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle

předcházejícího odstavce tohoto článku této smlouvy a doručené kupujícímu poštou na

adresu dle záhlaví této smlouvy. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat náležitosti

stanovené právními předpisy a identifikaci této smlouvy. V případě, že faktura nebude

splňovat shora uvedené náležitosti, popř. bude chybně vyúčtována kupní cena, bude

kupujícím vrácena do 30 dnů ode dne jejího doručení k opravení bez proplacení.

V takovém případě běží u předmětné faktury lhůta splatnosti znovu ode dne doručení

opravené či nově vyhotovené faktury kupujícímu.

Kupní cena je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání

příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného V této

smlouvě.

Kupující je oprávněn ve smyslu § 109 zákona o DPH provést zajišťovací úhradu DPH

přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem. V takovém případě pak není kupující povinen

uhradit částku odpovídající DPH prodávajícímu a prodávajícímu je povinen uhradit pouze

částku kupní ceny bez DPH.

Veškeré platby dle této smlouvy budou kupujícím hrazeny na účet prodávajícího uvedený

V záhlaví této smlouvy, který je účtem zveřejněným správcem daně způsobem

umožňujícím dálkový přístup V souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Dojde-li během trvání

této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se prodávající bez

zbytečného odkladu písemně informovat kupujícího o takové změně. Pokud se kdykoliv

ukáže, že účet prodávajícího, na který prodávající požaduje provést úhradu kupní ceny,

není zveřejněným účtem, není kupující povinen úhradu kupní ceny na takový účet provést;

V takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením kupní ceny na straně kupujícího.

Prodávající přebírá dle ust. § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a to

zejména v souvislosti se zvýšením nákladů na dodání zboží dle této smlouvy.

V.

Záruka za jakost

Prodávající V souladu s ust. § 2113 občanského zákoníku poskytuje kupujícímu záruku za

jakost zboží dodaného dle této smlouvy v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží

kupujícím dle předávacího protokolu. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu

záruční doby způsobilé k použití ke smluvenému účelu a zachová si smluvené vlastnosti,

a to především vlastnosti dle této smlouvy a její přílohy; prodávající odpovídá kupujícímu

za to, že zboží nemá právní vady.

Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis

na dodané zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné

opotřebení zboží a na vady způsobené vyšší mocí.

Reklamace může být kupujícím uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou

prostřednictvím e-mailové Zprávy, a to na tel.€—

_upujici je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu zboží kdykoliv

poté, co vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby.

Prodávající je povinen odstranit vady zboží v záruční době na základě doručené reklamace

do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace.

Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou

v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.
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VIII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, a to číslovanými dodatky

podepsanými oběma smluvními stranami. Vyžaduje-li tato smlouva pro nějaké jednání

písemnou formu, nebudou za písemné považovány jakékoliv elektronické zprávy.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro

závaznost této smlouvy.

. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právními předpisy České republiky,

zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany zavazují

řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních

předpisů České republiky. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy

je obecný soud kupujícího.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru

smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění smlouvy provede dle dohody

smluvních stran VŠB-TUO. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění V registru

smluv. Pro účely uveřejnění si smluvní strany současně potvrzují, že nic V této smlouvě

uvedené nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti plynoucí ze

smlouvy třetí osobě.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

vyhotovení. Nedílnou součástí smlouvy je její příloha, kterou tvoří nabídka prodávajícího.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomý všech právních důsledků touto

smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně

seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých

oprávněných zástupců.

13 -12- 2018 ( F/

univerzita Ostrava
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Jmenování

ře!te|!a !entrapo!pory1n-ovac1SB - TUO ,

tímto jmenuje

ve smyslu čl. 3 odst. 6 Statutu Centra podpory inovací VŠB - TUO s účinností od 1. ll. 2018

do fimkce zástupce ředitele celoškolského pracoviště Centra podpory inovací VŠB-TUO.

Na základě tohoto jmenování a v souladu s vnitřními předpisy VŠB-TUO má zástupce

ředitele právo zastupovat ředitele Centra podpory inovací VŠB-TUO (dále jen CPI) v době

jeho nepřítomnosti na pracovišti. Je oprávněn podepisovat:

písemnosti v oblastech působnosti CPI, dokumentů smluvní povahy v působnosti CPI;

písemnosti týkající se veřejných zakázek VŠB-TUO v oblastech působností CPI,

v hodnotě zakázky malého rozsahu a zakázky podlimitní na dodávky a služby;

písemnosti v oblasti doplňkové činnosti týkající se CPI;

pracovní smlouvy, dohody mimo pracovní poměr, mzdové výměry uzavírané se

zaměstnanci CPI;

. písemností, které mají být v rámci realizace projektů, organizačně zařazených pod

CPI, podepsány a doručeny poskytovateli podpory.

V Ostravě dne 26. 10. 2018

   ředitelka

Se jmenováním souhlasím:

V Ostravě dne 26. 10. 2018   


