
KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

mezi:

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
se sídlem: Evropská 176/16, Praha 6, PSČ 160 41
lČ: 27068641
DIČ: CZ27068641
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93921
bankovní spojení: U
Č. ú.: 2
jednající l zastoupená: Ing. Ivo Lukešem, CSC. a Radkem Šubotníkem

prokuristy společnosti

(dále jen ,,prodávajicŕ')

a

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice,
příspěvková organizace
se sídlem: Hybešova 982/53, Boskovice, PSČ 680 01
lČ: 62073516
DIČ: CZ62073516
bankovní spojení: K
číslo účtu: 9
jednající l zastoupená: Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel školy
(dále jen ,,kupujícŕ')

prodávajÍcÍ a kupujIcí jsou dále označeny rovněž jako ,,smluvní strana" či společně jako
,,smluvní strany".

I.
Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se prodávajÍcÍ zavazuje dodat kupujícímu 2 ks mikroskopů
CX23 dle cenové nabídky č. A-CP-XCZ-000702 ze dne 9. 12. 2019 (dále jen ,,zboží") a
převést na kupujÍcÍho vlastnické právo ke zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy. Spolu se zbožím budou kupujícímu předány také doklady
potřebné pro řádné užívání zboží, tj. zejména návod k použití zboží v českém jazyce,
záruční list, apod.

2. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané zboží
kupní cenu specifikovanou v ČI. ll. této smlouvy.
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Kupní cena zboží
1. Kupní cena zboží činí 65 378,00 KČ bez 21% DPH, tj. 79 107,00 KČ včetně 21% DPH.

V kupní ceně za zboží je zahrnuto dodáni zboží kupujícímu do místa plnění, jeho
uvedení do provozu a předáni všech dokladů potřebných pro jeho řádné užíváni (ČI. l.
odst. 1 této smlouvy) a zaškolení obsluhy zboží.

2. Kupní cena předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu
(faktury) vystaveného prodávajícím.

3. prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání zboží kupujícímu, jeho
uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užIvání (ČI. l.
odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy předmětu smlouvy a podpisu protokolu o
předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.

4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na bankovní účet
prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.

5. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, zavazuje se kupující
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení, a to až do úplného zaplaceni dlužné částky.

íll.
Doba a místo plnění

1. prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 6 týdnů dnů od podpisu
kupní smlouvy. Přesné datum předání bude provedeno na základě dohody mezi
prodávajícím a kupujÍcÍm. Za předání zboží se považuje jeho dodáni na adresu sídla
kupujícího, dále pak jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro
jeho řádné užívání (ČI. [. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy zboží a podpis
protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami.

2. Protokol o předání zboží bude obsahovat potvrzení kupujÍcÍho o tom, že byl ze strany
prodávajícího seznámen s návodem k použití zboží.

3. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajÍcÍho týkající se uvedení zboží do
provozu. V případě, že kupujÍcÍ nevyčká, až prodávajÍcÍ uvede zboží do provozu a uvede
zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávaného poskytnuta záruka za jakost
zboží.

4. Nedodá-li prodávajÍcÍ kupujÍcÍmu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, a
to až do řádného předání zboží kupujícímu. Za kupní cenu zboží se pro účely smluvní
pokuty považuje kupní cena zboží včetně DPH.

IV.
Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajÍcÍho na kupujÍcÍho okamžikem předání
zboží (ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní
předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujÍcÍho (tj. zejména nepřipravenost
na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajÍcÍho na
kupujÍcÍho jeho dodáním kupujíchnu.

2. V případě, že zboží bude kupujIcímu doručené prostřednictvím přepravce, přechází
nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem převzetím zboží od tohoto
přepravce.
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V.
Odpovědnost za vady zboží

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat kupujícím u zboží v kvalitě, jež bude v souladu
s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak
v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.

2. prodávající poskytuje kupujícImu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 24 měsíců a
začíná běžet ode dne nás|edujícího po předání zboží (ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy).

3. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití
zboží.

4. Záruka se dále nevztahuje na přís|ušenství zboží spotřebního charakteru, jako jsou
baterie, žárovky.

VI.
Salvatorní klauzule

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné či neúčinné novým
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanoveni neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídajícÍ úprava platných
obecně závazných právních předpisů České republiky.

VIl.
Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů
uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o
příslušné změně doví.

2. KupujícI není oprávněn převést práva a povinnosti z této kupní smlouvy či z její části na
třetí osobu bez souhlasu prodávajÍcÍho.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména jeho §§ 2079 a následujIchni, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Při výkladu této smlouvy nemají obchodní zvyklosti přednost před právními předpisy,
zejména před zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Pro projednávání a rozhodnutí sporů vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy jsou příslušné obecné
soudy České republiky.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran. je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí datum nejpozdější. Tato
smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje kupujÍcÍ.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou
smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svými
vlastnoručnhni podpisy.

Seznam příloh kupní smlouvy: Příloha Č.1 - cenová nabídka

V Praze dne 10.12.2019 V Boskovicích dne

Olympus Czech Group, s.r.o.,
člen koncernu:

Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola

Boskovice, příspěvková organ izace
Digitally signedIng. Ivo bylng.lvo Lukeš
Date:

Lukeš '°"·"·"13:35:19 +01'00'

Digitálně
Radek p°depsa1 Radek

Šubotník
Šubotník :,::::,,

13:58:08 +01'00'
Ing., Mgr. ,',' " ',, '," "'
Pavel Vlach ' ,"I' "' ,"",'

Ing. Ivo Lukeš, CSc a Radek Šubotník
prokuristé společnosti

Ing. Mgr. Pavel Vlach
ředitel školy
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OLYMPUS

Vážená paní
MVDr
VOŠ a SŠ, Boskovice
obor VP
Hybešova 53
680 01 Boskovice

Cenová nabídka č.: A-CP-XCZ-000702

Název: Mikroskop CX23 - 2x

Datum: 10.12.2019

obj. č. položka počet jedn. cena sazba celkem bez celkem DPH celkem s DPH
DPH DPH

1. N5657600 CX23LEDRFS1-1-2 microscope 2 32 689,00 Kč 21 % 65 378,00 Kč 13 729,38 Kč 79 107,00KČ
set

Celková cena bez DPH: 65 378,00 Kč
Celková sleva: 0,00 KČ

Celková cena po slevě: 65 378,00 Kč
DPH 21 %: 13 729,38 Kč

Celková cena včetně DPH: 79 107,00 KČ

Platnost nabídky: 30 dnů.
Dodací lhůta: 30-40 dnů.
Záruka: 2 roky.
Doprava není účtována.
Servis zajištován společností OLYMPUS Czech Group s.r.o., člen koncernu.

Těšíme se na další spolupráci!

Mgr. Ctibor Pechlát

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice,
lČ 27068641, DIČ CZ27068641; www.olympus.cz;

tel. 221

UniCredit


