
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Střední škola Strážnice,
Sídlo:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
E-mail:
Telefon:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

(dále jen ,,kupující")

příspěvková organizace
J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
00 837 385
CZ00837385
Ing. Petra Fialová - ředitelka

+420 518 307 361
Komerční banka, a. s.

Linea SK, spol. s r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
E-mail:
Telefon:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen ,,prodávající")

Bojnická 10, 831 04 Bratislava - Slovenská Republika
35 716 932
SK 2020228155
Ing. Vladimir Krajča - jednatel

+421 2 4343 3707
Tatrabanka, a.s., Bratislava - SR

OR OS Bratislava l, oddell Sro, vložka Č.14585/B

Článek ll.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujÍcÍmu
zboží, specifikované v ČI. Ill. smlouvy a převést na kupujiciho vlastnické právo k tomuto
zboží.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je cenová nabídka prodávajÍcÍho ze dne
27.05.2019.

Článek Ill.
Zboží, předáni zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je ,,Dodávka vybaveni učeben".
2. KupujIci se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI.

této smlouvy.
3. O předání a převzetí zboží bude prodávajÍcÍm vyhotoven protokol o předáni a převzetí

zboží (dále jen ,,protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma



smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni
protokolu.

4. 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 odmítnuti převzetí zboží písemně prodávajicImu sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od původního terminu předání zboží.

5. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží
dle volby kupujiciho kdykoli ve lhůtě dvou (2) let od předáni zboží. Pokud kupujíci uplatní
nárok na odstraněni vady zboží, zavazuje se prodávajÍcÍ tuto vadu odstranit nejpozději
do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujÍcÍm, pokud by výše uvedená
lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujicimu po odstraněni
vady dle ČI. III odst. 4. a 5 této smlouvy.

Článek lV.
Doba a místo plněni, předáni zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v místě dodáni zboží nejpozději do 31.7.2019.
2. Místem plnění /dodáni/ je Střední škola Strážnice, J. Skácela 890, 696 62 Strážnice.
3. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujicim po potvrzeni dodacího listu v místě

dodáni.
4. Vady zjevné při dodáni zboží je kupujici povinen sdělit prodávajiclmu při převzetí zboží,

vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícknu bez zbytečného odkladu.

Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením kupní ceny z účtu kupujiciho ve
prospěch účtu prodávajÍcÍho uvedeného ve smlouvě.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od
prodávajÍcÍho.

Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena je stanovena ve výši 133 676,70 Kč bez DPH (jednostotřiatřicettisic
šestsetsedumdesátšest korunčeských, sedumdesát haléřů) jako cena nejvýše přípustná.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi zboží.
Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícim po převzetí zboží
kupujÍcÍm. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajichn musí obsahovat náležitosti
stanovené právními předpisy.

3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode
dne doručeni faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujÍcÍho. V případě pochybnosti
se má za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne odeslání faktur.

4. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujiciho. Pokud kupující uplatní nárok na odstraněni vady zboží ve
lhůtě splatnosti faktur, není kupujÍcÍ povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu
zboží. Okamžikem odstraněni vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktur v délce
14 kalendářních dnů.
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5. KupujÍcÍ nebude poskytovat prodávajícknu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktur vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. prodávajÍcÍ je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupujici v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 14 kalendářních dnů.

Článek VIl.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodrženi terminu dodání a předání zboží podle ČI. Ill. a IV. ze strany
prodávajiciho, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujÍcÍho z důvodů vad zboží
nebo v případě prodlení prodávajÍcÍho s odstraněním vad zboží je prodávajÍcÍ povinen
uhradit kupujIcímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý,
byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. KupujicI je povinen zaplatit prodávajicknu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury
za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejich uplatnění.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost prodávajíciho
řádně dodat zboží.

5. KupujÍcÍ je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;
b) insolvenčni návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řÍzení;

c) prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace.

6. Prodávajicí je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
21 kalendářních dní.

7. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

Článek VIII.
Záruka

1. Prodávajici ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předáni
kupujÍcÍmu.

2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Prodávající se zavazuje odstranit jim uznané reklamované vady ve lhůtě do pěti (5)

pracovních dnů od doručeni reklamace kupujÍcÍho.
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Článek lX.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejněni v Registru smluv.

2. Ostatní vztahy, které nejsou dotčeny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy

budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.

5. Tato smlouva je vyhotovena v dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží kupujlci a
jeden (l) 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 rozhodujici, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

7. Nedílnou součásti této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.
Příloha č. 1 - cenová nabídka

Ve S 19

Za k

® Střední škola Strážnice,
příspěvková organizace

j.Skácela 890, 696 62 Strážnice
lČ: 00837385. Tel: 518 307 361

V Bratislave dne 27.05.2019

Za prodávajÍcÍho

4



t

Příloha č. 1 - cenová nabídka

. cena bez DPH (KČ)P.Č. zboží ks za ks CELKEM
Plechová dílenská skříň malá - plechová svařovaná
skříň na nářadí, v. 1200 mm, š. 900 mm, hl. 500 mm,

1. výškově nastavitelné police, počet polic 2 ks, nosnost 4 10 001,70 40 006,80police min. 50 kg, 2 ks zásuvka (šuplík) na nářadí,
křídlové dveře se zámkem, barva korpusu skřine šedá
(RAL 7035), barva dveří modrá (RAL 5012).

Plechová dílenská skříň velká - plechová svařovaná
skříň na nářadí, v. 1900 mm, š. 900 mm, hl. 500 mm,
výškově nastavitelné police, počet polic 3 ks, nosnost

2. police min. 50 kg, 1 ks zásuvka (šuplík) na nářadí, 4 11 071,10 44 284,40vnitřní strana skříně perforovaná pro instalaci držáků
nářadí, křídlové dveře se zámkem, barva korpusu
skříne šedá (RAL 7035), barva dveří modrá (RAL
5012).

Skříňka na klíče - hliníková nástěnná skříňka na klíče
3. pro 72 ks klíčů, rozměr 400x300x120 mm, 1 2 834,50 2 834,50

uzamykatelná, včetne závesů pro klíče.
Školní tabule křídlová na posuvném stojanu, rozměr
zavřené tabule 100x200 cm, rozměr otevřené tabule

4. 100x400 cm, kombinovaný povrch pro popis fixem i 3 15 517,00 46 551,00
křídou, venkovní část zelená pro popis křídou, vnitřní
část bílá pro popis fixem

Celková částka bez DPH v Kč 133 676,70
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