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KUPNÍ SMLOUVA

Kupující: _

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava—Poruba

IČ : ' 61989100 '

DIČ: _ CZ61989100 .

Zastoupená: ' prof. Ing. lvem Hlavatým, Ph.D., děkanem Fakulty strojní

Bankovní spojení: v ČSOB, a.s.

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Prodávající

' Obchodní firma /název/: CHARVÁT Group s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/ : Zbraslavice 394, 285 21 Zbraslavice

IČ: _ v v 27407667 -

DIČ: . cz27407667

'Zastoupenáz *
Bankovní spojení: Ceskoslovenska obehodní banka, a.s.

Číslo účtu:

zapsaná v: _ A V obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddil C,

' vložka 11 1200

kontaktni osoba: _

ID datové schránky: CHARVÁT Group s.r.o. (uvgvmvi)

uzavřeli tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

' zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen ,,Smlouva“) _

Pro případ, že doj de ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná

změna nastala, povinna informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu, a to průkazným

způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu porušení

tohoto závazku vznikne druhé smluvní straně škoda, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto

v plné výši nahradit. '

eKupující uzavírá s prodávajícím'tuto smlouvu za účelem realizace projektu „Centrum výzkumu

pokročilých mechatronických systémů“ reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867 (dále jen

"Projekt"), který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen

"OP VVV")_



Článek 1

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka:

* Hydraulického šroubení a přislušenství.

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek zde sjednaných kupujícímu zboží, jak

je uvedeno v bodě 1 a převést na kupujícího vlastnické právo k t
omuto zboží.

Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího č. 000190231 ze dne 20. S.

2019, kteráje nedílnou součástí této smlouvy.
—

Článek II.

Zboží, vady zboží

. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV. této

smlouvy.

' '

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení zboží.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu

s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí

, převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů cd původního

termínu předání zboží.

Článek 111.

Doba a místo plnění, předání zboží

Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě do 14 dnů od podpisu smlouvy.

Místem plnění je sídlo kupujícího, na adrese: Vysoká škola báňská — Technická univerzita

Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba. '

Předmět plnění bude předán v místě plnění.

_ Článek rv.

Kupní cena a platební podmínky

Celková “nabídková cena je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH:
— 70 743,8 Kč

DPH 21% . 14 856,2 Kč

Celková cena s DPH:
85 600 Kč

Slovy: osmdesátpěttisícšestset
korun českých s DPH.

Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s prodejem a koupí

zboží. '
.

Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura vystavená prodávajícím

musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy stim, že zvlášť budou ve faktuře

vyčísleny ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celková cena zboží s DPH. Mimo náležitosti

stanovené v předchozí větě tohoto ustanovení bude faktura dále obsahovat název projektu, reg.

číslo projektu a identifikaci této smlouvy.
„



Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Nebude-li faktura dodána

spolu se zbožím, v případě pochybností se má za to, že dnem doručení faktury se rozumí třetí den

ode dne jejího odeslání.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturovaná kupní ceny na účet

prodávajícího. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží

nebo jeho části. ,

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.

Prodávající je povinen fakturu nově vyhotovit. Vtakovém případě není kupující v prodlení se

zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet

nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Kupujícím placeny na účet Prodávajícího uvedený

v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě

nebo .ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálk0vý

přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Prodávající je povinen uvádět ve faktuře pouze účet,

který je správoem daně zveřejněn v souladu se zákdnem 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. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109

odst. 2 pism. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto

phíění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na

jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup, provede Kupující úhradu ceny Plnění pouze na účet, který je účtem

zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Prodávajícího,

na který Prodávající požaduje provést úhradu ceny Plnění, není zveřejněným účtem, není Kupující

povinen úhradu ceny Plnění na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se .

zaplacením ceny Plnění na straně Kupujícího.

Článek v.

Záruka za jakost

Prodávající v souladu s ustanovením § 2113 občanského zákoníku poskytuje kupujícímu záruku

za jakost zboží dodaného dle této smlouvy v délce 24 měsíců, která počíná běžet převzetím zboží.

' 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.

.4 Reklamace může být kupujícím uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím

e-mailové zprávy, a to na tel. č._nebo e—maílové adrese_

Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu zboží kdykoliv poté, co vadu zjistil, nejpozději

však do konce záruční doby. Kupující je povinen vymezit vadu a její proj ev.

Prodávající je povinen odstranit vady zboží v záruční době na základě doručené reklamace do 60

pracovních dnů od uplatnění reklamace, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na jiné lhůtě

pro odstranění vady. '

Článek VI.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

Nedodá—li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě dle bodu Ill. 1, zaplati kupujícímu smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. _

Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení

ve výši dle platného předpisu. - .



Smluvní pokuta a úrok zprodlení jsou splatné do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla

povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet

oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo sprodávajícím zahájeno insolvenční

řízení.
'

Článek vn.

Ostatní ujednání

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

ProdáVající bere na vědomí povinností kupujícího zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě V

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ajinými obecně závaznými normami, a to

způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů, či o němž rozhodne kupující. "

Smluvní strany se zavazují udržovat V tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace .

— zachovat mlčenlivost „jakjsou vymezeny níže:

, ' Veškeré informace poskytnuté prodávajícímu ve smyslu ustanóvení § 218 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

' informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje,

utajované skutečnosti)
'

I obchodni tajemstvi prodávajícího či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních

předpisů _s odůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy.

Prodávající bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené

' ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u informací, jejichž

sdělení sevyžaduje ze zákona.

Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, zjehož

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlóuvy; a

dále je prodávající povinen jako osoba povinná dle § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole ve veřejné správě, V účinném znění, spolupůsobit při Výkonu finanční kontroly,

xmj umožnit řídícímu orgánu OP VVV přístup i k těm částem nabídek, smluv & souvisících

dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní

tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené

právními předpisy [zejména zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v účinném zněníj;

ve smlouvách se svými poddodavateli prodávající tyto zaváže umožnit řídícímu orgánu OP VVV

kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu.

Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a účetní záznamy související s dodávkou

předmětu plnění a kdykoli po tuto dobu kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným

písemnostem, a to do 31. 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje pro některé dokumenty

lhůtu delší. Kupující je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění této smlouvy od

prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít. Tyto dokumenty a účetní záznamy

budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.



Clánek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran kupující, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

3. Případné spory obou smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě,

budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

' 4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu ktéto

smlouvě irelevantní, není-li ve“ smlouvě stanoveno jinak.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží kupující a

jeden prodávající.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro

uzavření této smlouvy rozhodující,'na důkaz čehož připojují smluvní strany ktéto smlouvě své

podpisy.
'

_ „. . » _/

V Ostravě, dne: 2' fig, 2339
v ďý/Mze ) dne 1/A 6 2 73 M3

Za kupujiciho:

 

    
prof. Ing. Ivo Hl

děkan Fakulty strojní
Funkce: vedoum pr vozovny ava
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