
minimalistic s.r.o.

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89 / 2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů).

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Kupující: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 
se sídlem: Olomouc 779 00, U Hradiska 29 
zastoupený: PaedDr. Daruše Mádrová - ředitelka školy 
IČ: 00845337
bankovní spojení: Komerční banka Olomouc 
číslo účtu: 40632811/0100

(dále jen „kupující"),

a

1.2. Prodávající:
Obchodní rejstřík: 
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

minimalistic s.r.o.
C 226807 vedená u Městského soudu v Praze
Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
panem Janem Štechem, jednatelem společnosti
03055159
CZ 03055159
Raiffeisen Bank
7777688600/5500

(dále jen „prodávající")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu

ČI. II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v cenové nabídce - VYBAVENÍ KABINETU č. 180 v CN 
18NA00165, VYBAVENÍ KABINETU č.172 v CN 18NA00166, VYBAVENÍ KABINETU č.240 v CN 18NA00167, 
VYBAVENÍ KABINETU č.241 v CN 18NA00168, VYBAVENÍ KABINETU č,240a vCN 18NA00169 dle dodacích a 
platebních podmínek zde uvedených / dále jen zboží / a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Cenová 
nabídka tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu tak, jak je dále uvedeno.
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minimalistic s.r.o.

Č1.I1I

KUPNÍ CENA

3.1. Kupní cena byla stanovena na částku :
CN 18NA00165 bez DPH 
CN 18NA00166 bez DPH 
CN 18NA00167 bez DPH 
CN 18NA00168 bez DPH 
CN 18NA00169 bez DPH

47 309,25,- Kč 
67 922,50,- Kč 
46 839,00,- Kč 
33 240,00,- Kč 
57 117,40,- Kč

Celková částka bez DPH 
Částka DPH (21%) 
Celková částka vč. DPH

252 428,15,- Kč 
53 013.85,-Kč

305 442,00,- Kč

3.2. Cena plnění j e závazná.

Cl. IV

PL4TEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Obě strany se dohodly na těchto platebních podmínkách :

4.2. Kupní cena je splatná nejpozději do 14 dní ode dne dodáni zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím, o čemž svědčí 
potvrzený dodací list. Prodávající je povinen vystavit na kupní cenu fakturu.

4.3. Úhradou kupní ceny se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

4.4. Pokud kupující neuhradí ve lhůtě splatnosti kupní cenu, či zálohu na ni, má prodávající právo účtovat kupujícímu úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.5. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží do tří měsíců po lhůtě splatnosti, prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy 
jednostranně odstoupit. Odstoupení se stává účinným okamžikem doručení druhé smluvní straně a tímto smlouva od 
počátku zaniká. V takovém případě je kupující povinen umožnit prodávajícímu odebrat zboží zpět do tří dnů od obdržení 
písemného odstoupení od smlouvy. O odebrání zboží se zhotoví zápis, kde budou uvedeny případné škody na zboží a 
opotřebení zboží. Prodávajícímu náleží právo na náhradu vzniklé škody. Škoda je představována především částkou 
odpovídající opotřebení zboží, tj. snížení jeho hodnoty, jakož i náklady na odebrání zboží kupujícímu. Tuto škodu 
prodávající bez prodlení vyčíslí a zašle škodní fakturu kupujícímu. Splatnost této škodní faktury je 14 dní.
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minimalistic s.r.o.

ČI. V

DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Předpokládaný termín dodání: 52. týden 2018

5.2. Místo dodání zboží: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
5.3. Ke zboží budou dodány tyto doklady : dodací list

návody na údržbu 
návody na obsluhu

5.4 Součástí zboží je i jeho obal, který chrání zboží před poškozením při přepravě.

ČI. VI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

6.1. Kupující je povinen zboží před převzetím prohlédnout, zda je bez zjevných vad. Pokud se takové vyskytnou, uvede je do 
dodacího listu. Na pozdější reklamace zjevných vad prodávající nebude brát zřetel.

6.2 Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží a služeb v dodacím listu. Zde uvede i výše uvedené vady, pokud se vyskytnou. 
Na základě potvrzeného dodacího listu prodávající vystaví fakturu.

6.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím, o čemž svědčí potvrzený dodací list či předání zboží smluvnímu dopravci od 
kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí za škody na zboží.

6.4 Pokud prodávající nedodá zboží k předání v dohodnutém termínu, má kupující nárok na smluvní pokutu, která činí 0,05 % 
z ceny zboží za každý den zpoždění. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží v případě, že kupující nezajistí potřebnou 
součinnost pro sjednaný způsob dodání, nebo pokud v rozporu s touto smlouvou či zákonem odmítne řádně dodané zboží 
převzít.

6.5. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až po úplném uhrazení kupní ceny, jakož i případného závazku kupujícího v 
podobě úroku z prodlení či jiného peněžitého závazku podle této smlouvy.

Cl. VII

Z MU KA

7.1. Záruční doba na předmět smlouvy je 24 měsíců na sezení a 60 měsíců na truhlářské výrobky.

7.2. Prodávající garantuje, že po dobu záruky bude dodané zboží způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu 
a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

7.3 Prodávající neodpovídá za závady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze či nedodržováním 
obvyklých způsobů užívání a za závady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, jakož ani za závady vzniklé po přechodu 
nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající. Záruka za jakost zboží zaniká rovněž v 
případě, že kupující provedl podstatné změny nebo úpravy bez souhlasu prodávajícího, nejedná-li se o změny vyvolané 
nutností odstranit havarijní stav.

7.4. V případě, že se na zboží v záruční době vyskytnou vady, kupující je povinen tyto vady bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění oznámit prodávajícímu faxem nebo písemně.

7.5. Reklamace je prodávající povinen řešit nejdéle do 30ti dnů.
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minimalistic s.r.o.

7.6. Prodávající na vlastní náklady opraví nebo nahradí jakoukoli část zboží, která se ukáže jako vadná nebo poškozená 
důsledkem špatného materiálu či zpracování a projeví se v záruční době.

7.7. Vady na zboží, které nebudou předmětem záruky, se zavazuje prodávající odstranit v rámci servisu v ceně a v době 
sjednané s kupujícím.

7.8. Prodávající v souvislosti s prodejem zboží kupujícímu garantuje na trhu obvyklé smlouvy o údržbě.

ČL.VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Veškeré informace a know how, obdržené kteroukoli stranou v souvislosti s touto smlouvou, budou udržovány jako 
důvěrné druhou stranou. Je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu druhé strany je poskytovat třetím osobám.

8.2. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních 
stran.

8.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.

8.4. Tato smlouvaje podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

8.5. Smluvní strany si výslovně dle § 262 Obchodního zákoníku sjednávají, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními 
obchodního zákoníku a to i pro případ, že bez tohoto ujednání by tomu tak nebylo s tím, že povinností objednatele je o této 
skutečnosti vždy uvědomit osobu poskytující zajištění tohoto závazku.

8.6. Pro případ vymáhání splnění povinnosti z této smlouvy dohodly si smluvní strany jako místně příslušný soud Městský 
soud v Praze.

8.7. V případě, že se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane, nebo bude prohlášeno neplatným, nevykonatelným či 
nevymahatelným, taková vada příslušného ustanovení nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit vadné ustanovení novým ustanovením bezvadným, které v maximálním možném rozsahu zachová 
hospodářský význam nahrazovaného ustanovení.

PŘÍLOHY: cenová nabídka č. 18NA00165, 18NA00166, 18NA00167, 18NA00168 a 18NA00169 / příloha č. 1

V Ostravě dne 14.12.2018

Za prodávajícího:

Jan Stech
Jednatel společnosti

iininalisEiCjm
minimalistic s.r.o.

Husinecká-903^ 0 130 00 Praha 3 

IČOl£3©55159. DIČ: C2p3055159

aiistic.fi , irtfc 7iinima1istic.cz ©

V Olomouci dne 14.12.2018

Za kupujícího:

Z tes* _■ 'f-
-Y:5 556 11}

PaedDr. Daruše Mádrová 
ředitelka školy

Praha
minimalistic s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3

Ostrava
minimalistic s.r.o.
Ate .ér 11. Provoz Hlubina
ftoravska Ostrava 3369. 702 00 Ostrá', a

Tel.: +420 778 080 905 
Emaí': info@minimaiiStie.cz 
•\eb: www.rr nimalistte.cz 
DIČ: CZ039551E9

mailto:info@minimaiiStie.cz
http://www.rr


minimalistic s.r.o.
Dodavatel:

Nabídka č.: 
Datum zápisu: 
Plátno do:

minimalistic s.r.o.
Husinecká 903/10 
130 00 Praha 3

IČ:030C515Q 
DIČ: CZ03055159

Mobil: +420778080851
E-mail: jan.stech@minimalistic.cz
www.minimaiistic.cz

18NA00165

18.10.2018

30.11.2018

NABÍDKA č. 18NÁ00165
Odbí ratal: IČ:

DIČ:
00845337

CZ00845337

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U 
U Hradiska 157/29 
779 00 Olomouc

Tel: 585 556 117 

724 377 571

Konečný příjem:

Cenová nabidka_VYBAVENÍ KABINETU 6.180

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Kancelářský stůl rozměr 1600x800mm, 
podnož se skrytým vedením kabeláže, 
stolová deska šedá U708, podnož RAL 
9006 hliník, průchodka

3 4 990,00 25,00% 11 227,50 21% 2 357,78 13 585,28

Kontejner mobilní, 3 zásuvky, horní 
uzamykatelná, korpus šedá U708, čílka 
antracit, úchytka hliník

3 4 213,00 25,00% 9 479,25 21% 1 990,64 11 469,89

Židle kancelářská Medea, Plus opěrák 
síť, područky stavitelné, potah černý, 
mechanika synchro

3 1 990,00 25,00% 4 477,50 21% 940,28 5 417,78

Skříň s dveřmi, 5 ukládacích úrovní, 
rozměr 1800x800 x 419mm, korpus šedá 
U708, dveře antracit, úchytka hliník, 
uzamykatelná

1 7100,00 25,00% 5 325,00 21% 1 118,25 6 443,25

Skříň kombinovaná, 5 ukládacích úrovní, 
rozměr 1800x800 x 419mm, korpus šedá 
U708, dveře antracit, úchytka hliník, 
uzamykatelná

1 5 700,00 25,00% 4 275,00 21% 897,75 5 172,75

Stůl konferenční, na centrální podnoži,
RAL 9006, deska šedá U708, průměr 
600mm, výška 505mm

1 3 700,00 25,00% 2 775,00 21% 582,75 3 357,75

Konfernční židle Square, šedá 
konstrukce, PP područky, potah sk. 2

2 2 600,00 25,00% 3 900,00 21% 819,00 4 719,00

Věšáková stěna se zrcadlem,rozměří 800 
x600mm, 2x dvojháček, zrcadlo 
1500x300mm, dekor šedý U708

1 2 600,00 25,00% 1 950,00 21% 409,50 2 359,50

Posuvné dveře ke sprchovému koutu, 
včetně kování, dekor šedá U708, včjetně 
úchytky

1 5 200,00 25,00% 3 900,00 21% 819,00 4 719,00

Součet položek
Zaokrouhlení
CELKEM K ÚHRADĚ

47 309,25 9 934,95 57 244,20
0,80

57 245,00

Ekonomický a informační systém POHODA

mailto:jan.stech@minimalistic.cz
http://www.minimaiistic.cz


Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH

| Termín dodání: 3 týdr.y od závazné objednávky

Vystavil: Alexandra Klotzmannová
klotzmannova@minimalistic.cz

nininalistiCnBi
minimalistic S.r.o.

Husinecká 903/10, 130 03 Praha 3 
IČO: 03055159, DIČ;CZ03055159

Kč Celkem i

Ekonomický a informační systém POHODA Strana 2 dokladu 18NA00165
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minimalistic s.r.o NABÍDKA č. 18NA00166

i

i

I

Cdběratel: IČ: 00845337
DIČ: CZ00845337

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U 
U Hradiska 157/29 
779 00 Olomouc

Tel.: 585 556 117 

724 377 571

íonečný příjemce:

Cenová nabídka VYBAVENÍ KABINETU č.172

Označení dodávky Množství J.cena Sleva

Kancelářský stůl rozměr 1400x600mm, 1 4 500,00 25,00%
podnož se skrytým vedením kabeláže, 
stolová deska šedá U708, podnož RAL 
9006 hliník, průchodka

Kancelářský stůl ergo, 1600 x 1200mm, 2 6 400,00 25,00% 9 600,00 21% 2 016,00 11 616,00
přístavná hrana 422mm, podnož RAL 
9006, desk šedá U708, průchodka

Kontejner mobilní, 3 zásuvky, horní 
uzamykatelná, korpus šedá U708, čílka 
antracit, úchytka hliník

Židle kancelářská Medea, Plus opěrák 

síť, područky stavitelné, potah černý, 
mechanika synchro

Skříň s dveřmi, 5 ukládacích úrovní, 
rozměr 1800x800 x 419mm, korpus šedá 
U708, úchytka hliník, uzamykatelná, 2x 
antracit, 2x šedá

Skříň kombinovaná, 5 ukládacích úrovní, 
rozměr 1800x800 x 419mm, korpus šedá 
U708, dveře antracit, úchytka hliník, 
uzamykatelná

Stůl konferenční, na centrální podnoži,
RAL 9006, deska šedá U708, průměr 
600mm, výška 505mm

Konfernční židle Square, šedá 
konstrukce, PP područky, potah sk. 2

Kuchyňka bez horních skříněk,, korpus 
šedá U708, pracovní deska beton světlý, 
dvířka antracit

2 210,00 21% 464,10 2 674,10Věšáková stěna se zrcadlem,rozměří 800 1 2 600,00 15,00%
x600mm, 2x dvojháček, zrcadlo 
1500x300mm, dekor šedý U708

Ekonomický a informační systém POHODA

1 3 700,00 25,00% 2 775,00 21% 582,75 3 357,75

2 2 600,00 20,00% 4160,00 21% 873,60 5 033,60

1 8 425,00 10,00% 7 582,50 21% 1 592,33 9174,83

2 4 400,00 25,00% 6 600,00 21% 1 386,00 7 986,00

2 1 990,00 25,00% 2 985,00 21% 626,85 3 611,85

4 7100,00 25,00% 21 300,00 21% 4 473,00 25 773,00

1 5 700,00 25,00% 4 275,00 21% 897,75 5 172,75

Cena %DPH DPH Kč Celkem

3 375,00 21% 708,75 4 083,75

Coda vatě.':

T
L !
m
•nínípraiíscrc«■ jj-t /»•-» a1 Á

Nabídka č.: 
Datum zápisu: 
Plátno do:

minimalistic s.r.o.
Husinecká 903/10 
130 00 Praha 3

IČ:03055153 

DIČ: CZ03055159
Mobil: +420778080851
E-mail: jan.stech@minimalistic.cz
www.minimalistic.cz

18NA00166
18.10.2018
30.11.2018

mailto:jan.stech@minimalistic.cz
http://www.minimalistic.cz


Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

CELKEM K ÚHRADĚ 69 113,00

Termín dodání: 3 týdny od závazně objednávky

Vystavil: Alexandra Klotzmannová
klotzmannova@minimalistic.cz

nininaliscicmi
minimalistic s.r.o.

Husinecká 903/1C. 133 0 • P\ (3 
IČO: 03055153, DIČ: CZtV <f 10., 

www.minirr-'ir‘.'o.cz. in . . • uninssijfiK. <

is A

Ekonomický a informační systém POHODA Strana 2 dokladu 18NA00169
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logistiky 
a chemie Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

minimalistic s.r.o. 
Husinecká 903/10, Žižkov 
130 00 Praha 3 
Vážený pan 
Jan Štech
jednatel společnosti

Váš dopis č.j./Ze dne Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka Vyřizuje/Tel 13.12.2018

Bc. Adámková/
585 556 117

Objednávka

Objednáváme u Vás nábytek do vybraných kabinetů dle cenové nabídky, která 
vzešla z výběrového řízení dne 7.12.2018.
Cena za provedení zakázky bude objednavatelem zaplacena dle skutečně 
provedených prací (dodání zboží).

Střední škola logistiky 
a chemie, -3 

Olomouc, U Hradiska 29
IČO 00845537. let. 3S5 556 ill

S pozdravem

PaedDr. Daruše Mádrová 
ředitelka školy

Kopii potvrzené objednávky nám zašlete zpět na zasílací adresu: U Hradiska 29, 
779 00 Olomouc nebo emailem na adresu: adamkova@sslch.cz , případně 
prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky 7y6gyke).

Dodavatel se přijetím této zakázky zavazuje respektovat všeobecné požadavky 
uvedené v nabídce. Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme obratem 
o zaslání akceptace naší objednávky. Akceptací této objedpávky-.bemtejrna / 
vědomí zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.
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