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čıánek ı.
Smluvní strany

Střední škola řemeslná a Základní Škola, Soběslav, Wilsonova 405
na adrese: lMlsonova 405I34

39201 Soběslav

Zastoupený: lng. Daıjou Bártovou

IČ: 72549572
DIČ: 0272549572
Bankovní spojeni; ČSOB

Číslo účtu: _
kontakfflivsflw _
*e'ef0"~fa×› email_

(dále jen „kupující“)

Obchodní firma B+J Power s.r.o.
na adrese: Chýnovská 1098, Tábor 39002

Zastoupený: Tomáš Bílý -jednatel

Petr Jansa - jednatel

IČ: 26020912
DIČ: 0226020912
Bankovní spojeni: Komerční Banka

Čisıø účtu: _
kontaktní øsøhyz _

(dále jen „prodávající“)



uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné Zakázky Zadané dle zákona
č.134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zakázku s názvem „Dodávka a montáž
strojního zařízení pro technické učební obory školních dílen Na Pískách -- část A:
Nářadí, stroje a učební pomůcky pro technické učební obory “.

smlouvu následujícího Znění:

článek ıı.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník"), dohodly,
že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy se bude řídit
příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit
ustanovením ust. § 2079 a násl. tohoto Zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž Oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní
strany se Zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní
straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisujíci smlouvu jsou k tomuto
úkonu oprávněny.

3. Prodávající je odborně Způsobilý k Zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje že, má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem

je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám S minimální pojistnou
částkou pojištění odpovědnosti Za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude
Zhotovitel udıžovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy. Originál nebo
ověřenou kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději
ke dni podpisu smlouvy.

čıánek ııı.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu poptávaně zařízení a převést
na kupujícího vlastnické právo k němu, a to v rozsahu a ceně podle technické specifikace a
cenové nabídky prodávajícího, vzešlých Z výsledku veřejné Zakázky s názvem „Dodávka a
montáž strojního zařízení pro technické učební obory školních dílen Na Pískách -čët
A: NářadíI stroje a učební pomůcfl pro technjcké učební obory “, které jsou jako příloha
č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen I,zařízení"“). Výše uvedeným závazkem
prodávajícího se rozumí úplné a standardní dodání zařízení do místa plnění a všech činností
spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání
a Zaškolení obsluhy kupujícího. Kupující se Zavazuje Zařízení ve smluvně sjednané době
převzít a Zaplatit za něj prodávajícímu cenu sjednanou touto smlouvou Za podmínek dále touto
smlouvou stanovených.

1. Prodávající dodá Zařízení vlastním jménem, na vlastní Odpovědnost a na své
nebezpečí

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavírají po pečlivém Zváženi všech možných důsledků.



článek ıv.

Místo plnění

Místem plnění je budova školního objektu Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav,
Na Pískách 469.

Článek V.
Doba plnění

1- Plnění předmětu smlouvy bude Zahájeno po podpisu smlouvy.
2. Předpokládaná doba dokončení dodávky Zařízení (dodávka, montáž):

120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
3. Prodávající splní Svou povinnost dodat Zařízení jeho řádným a včasným předáním

kupujícímu bez vad a nedodělků včetně provedení souvisejících prací a výkonů
sjednaných touto smlouvou nezbytných pro uvedeni předmětu smlouvy do užívání.
O předání a převzetí zařízení bude sepsán protokol, vjehož závěru kupující prohlásí,
Zda dodané Zařízení přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, Z jakých důvodů.

článek vı.
Kupní cena

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran a je platná až do doby ukončení platnosti
Smlouvy.

2. Kupující nepñpouští překročení ceny vyjma Změny sazeb DPH na základě Změny
příslušných právních předpisů. O této změně ceny musí být sepsán dodatek ke
smlouvě.

3. Cena celkem je Stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 5 301 861,00 Kč

DPH (sazba 21%) 1 113 390,81 Kč

Cena celkem včetně DPH 6 415 251,81 Kč

4. DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše musí odpovídat výši daně Z přidané hodnoty
vyčíslené podle příslušného právního předpisu (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů).

5. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. V oeně jsou Zahmuty veškeré poplatky
a další náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy, zejména
náklady prodávajícího pro veškeré nutné a nezbytné práce a dodávky, náklady
nezbytné pro řádné a úplné dodání Zařízení, Zaškolení obsluhy kupujícího, včetně
plnění, která nejsou ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých prodávající vzhledem
ke svým odborným Znalostem a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo
vědět měl a mohl.



10.

čıánek vıı.
Platební podmínky

. Zálohy nejsou sjednány.
Podkladem pro úhradu ceny dodaného Zařízení bude faktura, která musí mít náležitosti
daňového dokladu podle platného Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z pňdané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu prodávající doloží veškeré další
související dokumenty a přílohy.
Lhůta splatnosti daňového dokladu činí do 21 dnů od jejího prokazatelného doručení
kupujícímu.
Prodávající vystaví fakturu na kupní cenu dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy do 14 dní ode
dne splnění předmětu smlouvy, tj. ode dne předání a převzetí Zařízení.
Doručení faktury se provede osobně na podatelnu kupujícího nebo dopomčeně
prostřednictvím držitele poštovní licence.
V případě, že prodávající vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje
chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost ve smyslu
příslušných právních předpisů, je kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez Zaplacení k provedení opravy. Ve vráceně
faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury.
Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.
Povinnost Zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany,
která provádí platbu.
Požadavky na méně práce nebo vícepráce či dodávky vyvolané kupujícím uplatní
kupující vůči prodávajícímu písemnou formou. Případně omezení či Zvýšení rozsahu
dodávky bude provedeno Změnou smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvě.
Prodávající je oprávněn více či měně práce a dodávky realizovat teprve po jejich
písemném odsouhlasení oprávněnými zástupci smluvních stran.
Práce vyplývající Ze skutečností uvedených v předchozích Odstavcích budou pro účely
fakturace oceněny prodávajícím, a to pouze v případě, že práce a dodávky nebudou
v již oceněném rozpočtu prodávajícího obsaženy. O výsledné částky, které vyplynou Z
tohoto oceněni, bude v souladu se Zákonem formou dodatku ke smlouvě snížena nebo
Zvýšena cena sjednaná ve smlouvě. Postup dle odst. 9 a odst. 10 tohoto článku
smlouvy bude v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.



článek vııı.
Jakost dodávky

. Prodávající bude při realizaci dodávky postupovat v souladu s veškerými podmínkami
Zadávacího řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem dodávky,
podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými
českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu
se současným standardem u používaných technologii a postupů, tak, aby dodržel
smluvenou kvalitu dodávaného Zařízení. Dodıženi kvality všech prací a dodávek
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností prodávajícího. Zjištěné vady a
nedodělky je povinen prodávající odstranit na své náklady.

. V případě, že bude nutno použít postupy a dodávky, které nejsou uvedeny v Zadávací
dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace dodávky budou
v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.
Jakékoliv změny Oproti Zadávací dokumentaci musí být předem odsouhlaseny
kupujícím.

. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu ust.
§ 2079 a následujících občanského Zákoníku.

článek DL
Provádění dodávky

. Prodávající se Zavazuje, že dodávku provede svým jménem a na vlastní Zodpovědnost.
Prodávající je povinen předat kupujícímu Zařízení v ujednaném množství, jakosti a
provedení.

. Prodávající se Zavazuje realizovat práce a dodávky vyžadující Zvláštní Způsobilost
nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

. Věci, které jsou potřebné k provedení dodávky, je povinen Zajistit prodávající.

. Prodávající je povinen Zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za
ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

. Vícepráce či dodávky provedené prodávajícím bez písemného souhlasu kupujícího
nebudou prodávajícímu uhrazeny vyjma případu, kdy kupující provedení takových
víceprací dodatečně schválí.

Článek X.
Předání zařízení

. Zařízení bude prodávajícím předáno kupujícímu v předávacím řízení ukončeném
stvrzením protokolu o předání a převzetí.

. Prodávající zároveň předá kupujícímu doklady o řádném předání zařízení dle
technických norem a předpisů, provedených Zkouškách a dokumentací podle této
smlouvy, jakož i další doklady potřebné k předání a užívání Zařízení.

. Prodávající a kupující jsou dále oprávněni uvést v Zápise cokoliv, co budou považovat
Za nutné.



Článek xı.
Záruční podmínky a vady

Prodávající se zavazuje, že Zařízení bude po sjednanou Záruční dobu Způsobilé
k použití pro sjednaný, příp. obvyklý účel a že Si zachová sjednané vlastností (jakost).
Zařízení má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce zařízení,
popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době zařízení. Za vady, které
se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně Způsobeny
porušením jeho povinností
Délka Zámky činí 24 měsíců, na celé dodané Zařízení.
Před uplynutím sjednané záruční lhůty se prodávající zavazuje odstranit případné
vady, které se vyskytnou vzáruční době v níže uvedených lhůtách a Za podmínek
sjednaných pro Záruční vady.
Záruční doba začíná plynout po předání Zařízení bez vad a nedodélků, resp. uvedením
zařízení do užívání.
Vyskytne-li se vada na Zařízení v průběhu záruční doby, kupující písemně Oznámí
prodávajícímu jeji výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.
Prodávající je povinen nejpozději do 3 dnů po obdıžení reklamace nastoupit na
odstranění vady a písemně oznámit objednateli, Zda reklamaci uznává, nebo Z jakých
důvodů reklamaci neuznává, a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad. Pokud tak
neučini, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Prodávající je povinen
uplatněnou vadu odstranit iv případě, Že uplatnění takové vady neuznává. V případě
sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření
a konečné stanovisko soudního Znalce stanoveného kupujícím. V případě, že se
prokáže, že vada byla kupujícím uplatněna neoprávněné, je kupující povinen nahradit
prodávajícímu náklady na odstranění takové vady-
Provedenou opravu vady prodávající předá kupujícímu písemně formou předávaciho
protokolu, přičemž v tomto protokole mimo jiné uvede, kdy kupující právo Z vady
Zařízení uplatnil, jak byla vada odstraněna a dobu trvání odstranění vady.
Vzáruční době může kupující uplatnit svá práva Z vad Za podmínek uvedených
v § 2079 a násl. občanského Zákoníku. Prodávající je povinen reklamovanou vadu
odstranit předně dodáním nového (náhradního) zařízení či jeho části bez vad, není-li
to vzhledem k povaze reklamované vady nepřiměřené.

10. V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je kupující dále oprávněn

11.

vady nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, pñčemž i reklamace
odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V případě
opravy v Záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její
odstranění prodávajícím.



čıánek xıı.
Smluvní pokuty

. Smluvní pokuta v případě prodlení prodávajícího s dokončením dodávky Zařízení
v termínu dle čl. V., odst. 2 Smlouvy se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý i Započatý
den prodlení.

. Za prodlení prodávajícího s odstraněním vad či nedodělků specifikovaných
v předávacim řízení v termínu sjednané-m v protokolu o předání a převzetí zařízení se
sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % Z kupní ceny Za každý i Započatý den prodlení.

. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady, která se na zařízení projevila
v Záruční době, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
0,05 % Z kupní ceny Za každou vadu a Za každý i Započatý den prodlení sjejím
odstraněním.

. V případě nedodržení stanoveného terminu nástupu na odstranění vad v Záruční době
je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za
každou vadu a Za každý i Započatý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
Úhrada smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit povinnost smluvní
pokutou utvızenou.

. Smluvní pokuty se nezapočítávaji na náhradu případně vzniklé škody.
Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce prodávajícího Za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení
kupníceny)

článek xııı.
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tim nebudou
porušeny podmínky Zadání veřejné Zakázky a Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách v platném Znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny Za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými Zástupci smluvních stran.

. Smluvní vztah lze ukončit také písemnou dohodou. Kupující a prodávající jsou
oprávněni odstoupit od této smlouvy Za podmínek stanovených smlouvou nebo
v občanském Zákoníku.

Prodávající ani kupující nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva
a povinnosti plynoucí Ze smlouvy třetí osobě. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak,
vzájemné finančni Zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí
dohodě.
Případná neplatnost některého Z ustanovení této smlouvy nemá za následek
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazuji bez zbytečných odkladů
nahradit takové ustanovení novým.

. Osoby podepisujici tuto smlouvu svými podpisy stvızují platnost Svých jednatelských
oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,
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vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek a že se
dohodly o celém jejim obsahu, což steují svými podpisy

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými Zástupci smluvních stran, pñčemž prodávající i kupující obdrží dvě
vyhotovení.

8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami
platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.

9. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného Znění této smlouvy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Oprávněnými Zástupci smluvních stran a

účinnosti dnem Zveřejnění v registru smluv.
11. Nedílnou součásti této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -technická specifikace - cenová nabídka

V Soběslavi dne... V Soběslavi dne 17.4.2019




