
Kupní smlouva 

uzav ená dle § 2079 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní 
(„ob anský zákoník“) 

DODÁVKA VNIT NÍHO VYBAVENÍ PRO 2. ZŠ BEROUN

ást . 2: Vybavení u eben jazyk

mezi: 

Název: M sto Beroun 
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun 
I O: 00233129 
DI : CZ00233129 
Právní forma: 801 - Obec 
Zastoupen: RNDr. So ou Chalupovou, starostkou 
Bankovní spojení: SOB, a.s.

íslo ú tu: 281856795/0300

Oprávn ný zástupce 
ve v cech technických:

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic M stského 
ú adu Beroun, tel. . 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz 
Jakub Zelinka, odbor majetku a investic M stského ú adu Beroun, 
tel. . 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz

(„kupující“) 

a 

Název: MY DVA group a.s. 
Sídlo: Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
I O: 29030684
DI : CZ29030684 
Právní forma: akciová spole nost 
Zápis ve ve ejném 
rejst íku:

Obchodní rejst ík vedený M stským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 15924 

Zastoupen: Miroslavem Pszczólkou, statutárním editelem  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

íslo ú tu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Oprávn ný zástupce 
ve v cech obchodních 
a smluvních dodatk :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Oprávn ný zástupce 
ve v cech technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(„prodávající“)  
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 P EDM T SMLOUVY 1.

1.1. P edm tem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu dodávky 
blíže specifikované v p íloze . 1 smlouvy („dodávka“) a umožnit kupujícímu nabýt 
vlastnické právo k dodávce a závazek kupujícího dodávku p evzít a zaplatit 
za dodávku dále sjednanou kupní cenu. 

1.2. Sou ástí pln ní je doprava do místa, vybalení, odborná montáž, instalace, 
vyzkoušení funk nosti a likvidace odpadu, který vznikne v souvislosti s pln ním 
ve ejné zakázky, a dále odpovídající odborné proškolení pracovník  kupujícího, 
pokud je to doporu eno nebo vyžadováno výrobcem.  

1.3. Prodávající není oprávn n pov it dodávkou ani její ástí bez p edchozího 
písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by provád la svoji innost 
samostatn  a svým jménem. V p ípad , že tak u iní, je povinen kupujícímu uhradit 
škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finan ní prost edky od jejich 
poskytovatele, jakož i další finan ní újmu s tímto související. 

1.4. Dodávka bude spolufinancována z Integrovaného regionálního opera ního programu 

Název projektu:  P ístavba pavilonu /odborné u ebny/ na 2. ZŠ 
Beroun

Registra ní íslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004123 

íslo výzvy:    06_16_062 

Název výzvy: 46. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL - SC 2.4 

(dále jen „dotace“). 

 MÍSTO A DOBA PLN NÍ 2.

2.1. Místem pln ní je areál 2. základní školy a mate ské školy, Beroun, Preislerova 1335. 

2.2. O p edání dodávky v etn  všech sou ástí pln ní bude smluvními stranami sepsán 
p edávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno 
prodávající. Kupující si vyhrazuje právo vyžadovat p edání dodávky po ucelených 
ástech. 

2.3. Sou ástí protokolu o p evzetí bude uvedení všech položek, které jsou sou ástí pln ní 
a všechny p ípadné vady, v etn  termínu pro jejich odstran ní. 

2.4. Prodávající se zavazuje dodat a odborn  namontovat p edm t smlouvy do 12 týdn
od ú innosti této smlouvy. V p ípad  pot eby koordinace s dodavateli jiných ástí 
ve ejné zakázky „Dodávka vnit ního vybavení pro 2. ZŠ Beroun“ lze po vzájemné 
dohod  smluvních stran tento termín prodloužit. V takovém p ípad  bude uzav en 
dodatek ke smlouv . 
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 KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.

3.1. Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základ  nabídky 
prodávajícího podané v zadávacím ízení nazvaném „Dodávka vnit ního vybavení pro 
2. ZŠ Beroun“ ást 2, Vybavení u eben jazyk  („zadávací ízení“) a iní: 

Cena bez DPH: 885 057,00 K

DPH 21 %:   185 861,97 K

Cena s DPH 1 070 918,97 K

3.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše p ípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v pr b hu realizace smlouvy ke zm nám sazeb dan  z p idané hodnoty, 
bude v takovém p ípad  ke kupní cen  bez DPH p ipo tena DPH v aktuální sazb
platné v dob  vzniku zdanitelného pln ní.  

3.3. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, nutné k úplné a ádné realizaci 
p edm tu smlouvy, rovn ž obsahuje i p edpokládaný vývoj kurz eské koruny 
k zahrani ním m nám až do konce její platnosti. 

3.4. V p ípad , že dojde k prodlení s dodáním p edm tu smlouvy z d vod  ležících na 
stran  prodávajícího, je tato cena nem nná až do doby skute ného dodání p edm tu 
smlouvy. 

3.5. Cenu lze zm nit pouze: 

a) p i zm nách pln ní požadovaných kupujícím nad rámec zadávací dokumentace 
poskytnuté v zadávacím ízení, p ípadn  kupujícím vylou ených dodávek z p edm tu 
pln ní, 

b) p i zm nách rozsahu pln ní nep edvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná 
ze smluvních stran ovlivnit, 

c) p i zm n  da ových p edpis .  

3.6. Prodávající je oprávn n vystavit fakturu ke dni podepsání protokolu o p evzetí všech 
ástí dodávky ob ma smluvními stranami. Splatnost faktury iní 30 dn  ode dne 

prokazatelného doru ení faktury kupujícímu v etn  všech p íloh. 

3.7. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z ú tu kupujícího. 

3.8. Veškeré ú etní doklady musí obsahovat náležitosti da ového dokladu a náležitosti 
uvedené v této smlouv , název projektu „P ístavba pavilonu /odborné u ebny/ na 2. 
ZŠ Beroun“, registra ní íslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004123 a název 
ve ejné zakázky v etn  ozna ení díl í ásti, p ípadn  i další náležitosti, jejichž 
požadavek kupující písemn  sd lí prodávajícímu po podpisu této smlouvy. V p ípad , 
že ú etní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je kupující oprávn n je 
vrátit zp t k dopln ní, lh ta splatnosti po ne b žet znovu od doru ení ádn
opraveného dokladu. 

 ZÁRUKA, VADY, REKLAMACE 4.

4.1. Délka záru ní doby na dodávku je stanovená na 24 m síc  ode dne p evzetí dodávky 
kupujícím, pokud není v p íloze této smlouvy uvedena jiná záru ní doba. Záru ní 
doba neb ží po dobu, po kterou nem že kupující dodávku ádn  užívat pro vady, za 
které nese odpov dnost prodávající.  
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4.2. Kupující je povinen prohlédnout dodávku v den p edání a p evzetí v rozsahu znalostí 
rozhodných pro uživatele dodávky. V p ípad  zjišt ných vad i rozporu s podanou 
nabídkou prodávajícího v rámci zadávacího ízení i požadovanou technickou 
specifikací, m že kupující odmítnout p evzetí dodávky. V p ípad  odmítnutí p evzetí 
dodávky sd lí kupující neprodlen  písemn  vady dodávky i zjišt ný rozpor 
s podanou nabídkou prodávajícího a poskytne prodávajícímu lh tu k náprav  v délce 
trvání 10 pracovních dní ode dne doru ení sd lení. Pokud v této lh t  prodávající 
neprovede pot ebné opravy vad dodávky i uvedení dodávky do souladu s podanou 
nabídkou, i technickou specifikací, je toto prodlení považováno za podstatné 
porušení smlouvy. 

4.3. Po písemném nahlášení vady v záru ní dob  kupujícím na e-mail prodávajícího: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx je prodávající povinen odstranit reklamované vady v co 
nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s kupujícím.  Pokud se jedná 
o vadu omezující provoz, je prodávající povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. 
Jestliže se prodávající nedohodne s  kupujícím na termínu odstran ní reklamované 
vady nebo prodávající neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je kupující oprávn n 
na náklady prodávajícího vadu odstranit sám nebo za pomoci t etí osoby. Kupující je 
povinen umožnit prodávajícímu odstran ní vady. Prodávající je povinen nastoupit 
k odstran ní vady i v p ípad , že reklamaci neuznává. V p ípad  neoprávn né 
reklamace má prodávající nárok na úhradu ú eln  vynaložených náklad . 

4.4. Oznámení o ukon ení odstran ní vady a p edání provedené opravy kupujícímu 
provede prodávající protokolárn .  

4.5. Vady, poruchy nebo reklamace všech položek dodávky kupující uplat uje p ímo 
u prodávajícího písemnou formou, p i emž za písemnou formu je považován i e-mail. 
V p ípad , že dojde ke zm n  doru ovací adresy na stran  prodávajícího, je tento 
povinen tuto zm nu bez zbyte ného odkladu písemn  oznámit kupujícímu.

 SANKCE 5.

5.1. V p ípad  prodlení kupujícího s úhradou faktury má prodávající nárok na úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné ástky bez DPH za každý den prodlení. 

5.2. V p ípad  prodlení prodávajícího s montáží dodávky je prodávající povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky bez DPH za každý zapo atý 
den prodlení.  

5.3. V p ípad  prodlení prodávajícího s odstran ním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 K
za každou reklamovanou vadu a za každý zapo atý den prodlení. 

5.4. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dot en nárok na náhradu škody.

5.5. Jiné smluvní pokuty nejsou p ípustné.

5.6. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyú tuje oprávn ná strana stran  povinné 
písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyú tované sankce nejpozd ji 
do 30 kalendá ních dn  ode dne obdržení p íslušného vyú tování. Kupující si 
vyhrazuje právo zapo ítat vyú tované a neuhrazené smluvní pokuty proti neuhrazené 
faktu e vydané prodávajícím. 
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 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 6.

6.1. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží dle své nabídky podané v rámci zadávacího 
ízení „Dodávka vnit ního vybavení pro 2. ZŠ Beroun“, ást 2, Vybavení u eben 

jazyk , a dle zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu ízení. Po domluv
s kupujícím lze dodat i jiné zboží stejného nebo lepšího standardu, než je uveden 
v položkovém rozpo tu v etn  specifikace. Ve výjime ných p ípadech, které nemohly 
být p edem známy, lze po zd vodn ní a odsouhlasení ze strany kupujícího provést 
áste né úpravy technické specifikace, nikdy však nesmí dojít k dodání zboží horšího 

standardu, než byl uveden v zadávací dokumentaci k ve ejné zakázce. 

6.2. Prodávající je povinen do 2 týdn  od podpisu smlouvy p edložit kupujícímu návrhy 
umíst ní jednotlivých dodávaných prvk  k odsouhlasení a konkrétní technické 
specifikace jednotlivých prvk . V p ípad  dodávky nábytku je prodávající povinen 
p edložit vzorky materiál , z nichž bude nábytek vyroben, a to v etn  nábytkových 
hran, úchytek, pant , zámk , kovových prvk , zakrývacích a kabelových lišt, 
koncových prvk  elektra a slaboproudu a dalších komponent .  

6.3. Prodávající je povinen na žádost kupujícího koordinovat pln ní této smlouvy 
s dodavateli jiných ástí ve ejné zakázky „Dodávka vnit ního vybavení pro 2. ZŠ 
Beroun“. 

6.4. Prodávající se zavazuje p edat kupujícímu spolu s p edm tným zbožím i doklady 
(pop . i estná prohlášení), kterými potvrdí, že jednotlivé dodané prvky odpovídají 
specifikaci uvedené v položkovém rozpo tu v etn  specifikace, který je sou ástí této 
smlouvy, a dále doklady, které se ke zboží vztahují a jsou pot ebné k jeho ádnému 
užívání, zejména návod k obsluze v eském jazyce a prohlášení o shod . 

6.5. Prodávající je oprávn n za ú elem zajišt ní realizace ve ejné zakázky poskytnout 
dodávky prost ednictvím svých poddodavatel . Prodávající je povinen zajistit, aby se 
na realizaci ve ejné zakázky podíleli poddodavatelé, jejichž prost ednictvím 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím ízení. V p ípad , že by prodávající hodlal provést 
zm nu v osob  poddodavatele, prost ednictvím kterého prodávající prokazoval 
v zadávacím ízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel spl ovat tytéž kvalifika ní 
p edpoklady jako poddodavatel p vodní.  

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek prodávajícího v i kupujícímu z této smlouvy 
je možné jen na základ  p edchozího písemného souhlasu kupujícího, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neú inné. 

6.7. Prodávající tímto prohlašuje, že je odpov dný za vzniklou škodu v d sledku 
neproplacené dotace kupujícímu z d vodu nedodržení t chto smluvních podmínek, a 
to zejména nedodržení termínu dodání. Prodávající se pak zavazuje uhradit 
kupujícímu škodu rovnající se výši neproplacené dotace z d vodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany prodávajícího. Ostatní nároky na náhradu škody i 
sankce z stávají nedot eny. 

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKON ENÍ DOHODOU 7.

7.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. ob anského zákoníku, p i kterém 
je druhá strana oprávn na odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
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a) prodlení prodávajícího s pln ním dle l. 2.4 této smlouvy o více než 30 dn , 
b) úpadek kupujícího i prodávajícího ve smyslu zák. . 182/2006 Sb., insolven ního 

zákona, ve zn ní pozd jších p edpis , 
c) prodlení prodávajícího dle l. 4.2 této smlouvy o déle než 5 pracovních dní, 
d)  neodstranitelné vady dodávky. 

7.2. Ú inky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doru ení oznámení o odstoupení 
druhé stran  smlouvy. 

7.3. Tuto smlouvu je rovn ž možno ukon it písemnou dohodou smluvních stran. 

7.4. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v p ípad , že nedojde k poskytnutí 
dotace na projekt. 

 ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 8.

8.1. Veškerá jednání p i realizaci smlouvy budou probíhat v eském jazyce.  

8.2. Tuto smlouvu lze m nit pouze íslovanými dodatky, podepsanými ob ma smluvními 
stranami. 

8.3. Prodávající není oprávn n bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy t etí osob . 

8.4. P ípadná neplatnost n kterého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro p ípad, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neú inným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbyte ného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

8.5. V p ípad , že n která ze smluvních stran odmítne p evzít písemnost nebo její 
p evzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doru ena okamžikem tohoto 
odmítnutí nebo znemožn ní p evzetí. 

8.6. Smlouva se ídí eským právním ádem. Ob  strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí p íslušná ustanovení ob anského zákoníku. 

8.7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávn ní 
zastupovat smluvní stranu. 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že p ípadné spory budou p ednostn ešeny dohodou. 
V p ípad , že nedojde k dohod  stran, bude spor ešen v cn  p íslušným soudem 
v míst  sídla kupujícího. 

8.9. Platnost této smlouvy nastává p ipojením platného uznávaného elektronického 
podpisu podle zákona . 297/2016 Sb., o službách vytvá ejících d v ru pro 
elektronické transakce, ve zn ní pozd jších p edpis , obou smluvních stran do této 
smlouvy. Smlouva nabývá ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv. 

8.10. Smluvní strany berou na v domí, že tato smlouva vyžaduje ke své ú innosti 
uve ejn ní v registru smluv podle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve zn ní pozd jších p edpis . Za ú elem spln ní povinnosti 
uve ejn ní této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle 
m sto Beroun neprodlen , nejdéle však do 15 dn , po jejím podpisu všemi smluvními 
stranami. M sto Beroun uve ejní tuto smlouvu také na svém profilu zadavatele. 
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8.11. Pln ní p edm tu této smlouvy p ed její ú inností se považuje za pln ní podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z n j vzniklé se ídí touto smlouvou. 

8.12. Smluvní strany souhlasí s  tím, aby byly na oficiálních webových stránkách m sta 
Beroun (www.mesto-beroun.cz) zve ejn ny veškeré faktury, které budou na základ
této smlouvy vystaveny, s výjimkou informací, které nelze poskytnout p i postupu 
podle p edpis  upravujících svobodný p ístup k informací. 

8.13. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona . 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis : Uzav ení této smlouvy bylo 
odsouhlaseno usnesením Rady m sta Beroun . 374/21/RM/2019 dne 17. 7. 2019. 
M sto Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona . 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , že byly spln ny všechny 
podmínky podmi ující platnost tohoto právního jednání. 

8.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouv  není 
p edm tem obchodního tajemství ve smyslu § 504 ob anského zákoníku. Tato 
smlouva bude uve ejn na v souladu s platnými právními p edpisy. 

8.15. Ustanovení o sou innosti s kontrolními orgány: 

a) Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu v etn  ú etních doklad  nejmén  po dobu 10 let od finan ního ukon ení 
projektu, zárove  však minimáln  do konce roku 2028.  

b) Prodávající je povinen minimáln  do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zam stnanc m nebo 
zmocn nc m pov ených orgán  (CRR, MMR R, MF R, Evropské komise, 
Evropského ú etního dvora, Nejvyššího kontrolního ú adu, p íslušného orgánu 
finan ní správy a dalších oprávn ných orgán  státní správy) a je povinen vytvo it 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim p i provád ní kontroly sou innost. 

c) Prodávající se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., 
o finan ní kontrole je osobou povinnou spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly. 

8.16. Ob  strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu p e etly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základ  jejich pravé a svobodné v le, prosté omyl . 

8.17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podob , p i emž každá strana obdrží její 
elektronický originál.  

8.18. Nedílnou sou ástí této smlouvy je p íloha: 

P íloha . 1 – Položkový rozpo et v etn  specifikace 

Za kupujícího:                                               Za prodávajícího: 

V Beroun : 12.8.2019               V Praze: 8.8.2019 

RNDr. So a Chalupová, starostka Miroslav Pszczólka, statutární 
editel      



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: I :

M sto Beroun, Husovo nám. 68,26643 DI :

Uchaze : I : Vypl  údaj
DI : Vypl  údaj

Projektant: I :

DI :

Zpracovatel: I :

xxxxxxxxxxxxx DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

885 057,00

885 057,00 185 861,97

0,00 0,00

Sazba dan Základ dan Výše dan

21,00%

15,00%

22-19-13-VZ-02-VB2

Dodávka vnit ního vybavení pro 2. ZŠ Beroun - vybavení u eben jazykových

Vypl  údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p ímo v soupisu 
prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CZK 1 070 918,97
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REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ

Kód: 22-19-13-VZ-02-VB2

Stavba:

Místo: Beroun, Preislerova ul. Datum:

Zadavatel: M sto Beroun, Husovo nám. 68,26643 Projektant:

Uchaze : Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA1 070 918,97885 057,0002 Vybavení u eben jazykových

885 057,00 1 070 918,97

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

xxxxxxxxxxxxx

Dodávka vnit ního vybavení pro 2. ZŠ Beroun - vybavení u eben jazykových

5. 4. 2019
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