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Základni identifikační údaje

Zadavatel:

,
""! Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky

Nazev: . .Nahorni

Sídlo' U Měšt'anských škol 525, Praha 8 - Kobylisy,

IČO' 61388262

Osoba oprávněná
. Ing. Hana Pavelkova, red]te|kajednat za zadavatele:

Název: IN SPACE s.r.o.

Sídlo: Letňanská 68/11, Praha 9 - Prosek,

Tel/Fax.:

IČO: 05529581

DIČ:

Telefon

Email:

Podpis oprávněné "
osoby:

lnspace

IN SPACE S LO.
Letňanská 68/11, Piosek ,190 OD Praha 9
ico: 05529581, DIČ:

Titul, jméno, příjmení Ing. Barbora Cekotová

Funkce Jednatelka společnosti
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KUPNÍ SMLOUVA
.

uzavřená podle dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jako ,,Smlouva")

I. Smluvní strany

Název firmy/jméno a příjmení IN SPACE s.r.o.
Sídlo/místo podnikání : Letňanská 68/11, Praha 9 - Prosek,
lČ: 05529581 , DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka
265200
zastoupena : Ing. Babora Cekotová, jednatelka společnosti
bankovní spojeni:Raiffeisanbank, č. účtu
( dále jen ,,Prodávaj/cŕ)

a

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní
sídlo: U Měšt'anských škol 525, Praha 8 - Kobylisy, PSČ
lČ: 61388262
zastoupena: Ing. Hana Pavelková, ředitelka
bankovní spojení: PPF banka, a. s č. účtu

(dále jen ,,Kupujlcř')

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujíchnu dle specifikace uvedené
v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jako ,,Zboží").

2. prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží specifikované v ČI. || odst. 1 této Smlouvy
a převést na něj vlastnické právo ke Zboží.

3. KupujÍcÍ se zavazuje řádně dodané bezvadné Zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou
kupní cenu dle platebních podmínek uvedených v ČI. V této Smlouvy. Kupující není povinen
převzít vadné Zboží, i kdyby vady nebránily řádnému užití Zboží.

4. Spolu s dodávkou Zboží je prodávající povinen předat Kupujícímu veškeré dokumenty
nezbytné k řádnému užívání Zboží, zejména technickou dokumentaci a návod na obsluhu
a údržbu Zboží v českém jazyce a prohlášení o shodě výrobku dle platných směrnic EU.
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5. Předmět Smlouvy zahrnuje nejen dodání Zboží, ale i souvÍsejÍcÍ služby případně nutné
k tomu, aby kupujÍcÍ mohl Zboží užívat, zejména jeho instalaci, předvedení ve zkušebním
provozu a uvedeni do řádného provozu.

Ill. Způsob, doba a místo dodání Zboží

1. prodávajíci se zavazuje dodat Zboží kupujíchnu do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne
podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.

2. Místem dodání Zboží je sídlo KupujícÍho na adrese: U Měšt'anských škol 525, Praha 8 -
Kobylisy, PSČ .

3. O předání a převzetí Zboží do místa dodání bude sepsán předávací protokol podepsaný
zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou (2) originálech,
z nichž jeden náleží Prodávajíchnu a jeden Kupujícímu. V protokolu bude výslovně
zmíněno rovněž předání dokumentů dle ČI. ll. odst. 4 této Smlouvy.

4. K nabytí vlastnického práva ke Zboží kupujícím dochází okamžikem předání a převzetí
Zboží, ve stejném okamžiku dochází rovněž k přechodu nebezpečí škody na Zboží.

lV. Cena dodávaného zboží

1. Cena za Zboží specifikovaného v ČI. ll. odst. 1 této Smlouvy činí . Cena byla
stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění. podrobný rozpad ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Cena dle předchozího odstavce je stanovena včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

3. Cena za Zboží je cenou konečnou a jsou v ní zahrnuty i veškeré náklady prodávajícího
související s plněním předmětu Smlouvy dle ČI. íl odst. 4 (tj. s dodáním Zboží včetně
balného, nevratných obalů a dopravného do místa dodání dle ČI. Ill. odst. 2 této Smlouvy)
a odst. 5 této Smlouvy, a dále případné správní a jiné poplatky s dodáním Zboží spojených.
Dohodnutá cena je cenou platnou a neměnnou po celé období realizace této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Cena sjednaná dle ČI. lV. odst. 1 této Smlouvy bude Kupujícím uhrazena na základě
ProdávajIcím řádně vystaveného a Kupujícknu doručeného daňového dokladu (faktury).
Daňový doklad (faktura) nesmí být Prodávajícím vystaven dříve než v den převzetí Zboží
Kupujícím.

2. Splatnost faktury je třicet (30) kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu
(faktury) Kupujícknu. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,zákona o
DPH') a náležitosti dle § 435 občanského zákoníku. Faktura (daňový doklad) musí dále
obsahovat fakturovanou částku s rozepsáním výše zdanitelného plnění a DPH, místo
dodání, bankovní spojení prodávajÍcÍho, den vystavení a datum splatnosti daňového
dokladu, výslovný odkaz na číslo této Smlouvy a musí na ni být uvedeno registračí číslo
projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000952, na základě kterého je koupě financována.
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3. Nebude-ii faktura prodávajícího mít všechny stanovené náležitosti nebo bude-li obsahovat
nesprávné údaje nebo bude-li vystavena neoprávněně, není Kupující povinen ji proplatit s
tím, že v takovémto případě se nedostává do prodlení s placením. ProdávajÍcÍ je oprávněn
po odstranění vad daňového dokladu zaslat Kupujícímu daňový doklad nový či opravený,
vždy však s novou lhůtou splatnosti fakturované částky.

4. Lhůta splatnosti je zachována připsáním fakturované částky na účet Prodávajícího
nejpozději v poslední den lhůty splatnosti. Připadne-li tento den na den pracovního klidu
nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže nás|edujÍcÍ pracovní den. Při nedodržení
terminu splatnosti faktury má prodávajÍcĹ právo na uplatnění úroků z prodlení vůči
KupujícImu v zákonné výši. Tento úrok z prodiení nebude vůči Kupujícknu uplatňován
v případě, že prodlení s placením nepřesáhne čtrnáct (14) kalendářních dnů.

5. Pokud bude prodávajÍcÍ označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a
zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat
KupujícÍho spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. Pokud KupujícÍmu vznikne
podle §109 zákona o DPH povinnost ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného
plnění od prodávajÍcÍho, má Kupující právo bez souhlasu Prodávajícího uplatnit postup
zvláštnIho způsobu zajištění daně podle §109a zákona o DPH. Při uplatnění zviáštniho
způsobu zajištění daně uhradí KupujÍcÍ částku DPH podle daňového dokladu vystaveného
Prodávajícím na účet správce daně ProdávajÍcÍho a ProdávajIcího o tomto kroku vhodným
způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně prodávajÍcÍho a jeho
vyrozuměním o tomto kroku se závazek Kupujícího uhradit částku odpovídajÍcÍ výši takto
zaplacené DPH vyp|ývající z této smlouvy považuje za splněný.

6. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn požadovat po KupujícIm zálohové
platby a vystavovat na ně zálohové faktury.

7. Faktura bude zaslána na adresu KupujícÍho v záhlaví smlouvy. Přňohou faktury bude kopie
předávacího protokolu.

8. Pro zajištění plnění této dohody smluvní strany ustanovují tyto osoby:

na straně KupujľcÍho: Ing. Pavel Enderle
email:

na straně ProdávajÍcÍho: Ing. Petr Hamáček
email:

VI. Další povinnosti prodávajÍcÍho a kupujícího

1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží specifikované v ČI. ||. odst. 1 této Smlouvy v termínu
a do místa dodání stanovených dle ČI. Ill této Smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje informovat KupujícÍho o všech změnách svých údajů, které
podléhají zápisu do obchodního rejstříku nebo mají vliv na uzavřený smluvní vztah.
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3. Prodávající prohlašuje, že dodané Zboží není zatíženo právy třetích osob.

4. prodávajÍcÍ není oprávněn v případě prodlení Kupujícího postupovat dle § 2126 a § 2127
občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly, že omezení práva KupujícÍho odstoupit od smlouvy dle § 2110
občanského zákoníku se pro účely plnění dle této Smlouvy nepoužije.

VIl. Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady, které se na Zboží vyskytnou v záruční době. zjistí-li Kupujici
na dodaném Zboží jakékoliv vady, oznámi je Prodávajichnu bez zbytečného odkladu (dále
jen ,,reklamace").

2. prodávající je povinen vyřídit uplatněnou reklamaci ve lhůtě přiměřené povaze vady a
Kupujícím zvolenému nároku, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od jejího
uplatnění, přičemž za uplatnění reklamace se považuje den, ve kterém byla reklamace
doručena Prodávajícímu.

3. Nevyřídí-li ve stanovené době Prodávající uplatněnou reklamaci, je KupujÍcÍ oprávněn
odstranit vady na náklady ProdávajÍcÍho nebo od smlouvy v této části odstoupit

4. prodávající poskytuje na dodané Zboží záruku v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, která
běží ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Pro vyloučenI pochybností se tímto rozumí den,
který je uveden jako den převzetí Zboží v předávacím protokolu.

5. Po dobu vyřizování reklamace vady Prodávajícím na Zboží záruční doba neběží. Po
řádném vyřízení vad, tj. včetně jejich odstranění, se záruční doba o dobu vyřizováni
reklamace vady prodlužuje.

VIII. Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě prodlení ProdávajícIho s dodáním Zboží oproti lhůtě stanovené v ČI. lil. odst. 1
této Smlouvy, je prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
za každý započatý den prodlení s dodáním Zboží.

2. V případě prodlení Prodávajícího s vyřízením reklamace dle ČI. VII. odst. 2 této Smlouvy je
povinen zaplatit Kupujíchnu smluvní pokutu ve výši za každý započatý den
prodlení s vyřízením reklamace.

3. ProdávajÍcÍ se zavazuje nepostoupit své pohledávky plynoucí z této Smlouvy třetím osobám
bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V případě, že ProdávajÍcÍ poruší toto
smluvní ujednáni, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 %
z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši .

4. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo obou stran
na náhradu škody v plné výši.

IX. Společná a závěrečná ustanovení
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1. Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
smluvních povinností některou z nich, zejména pokud:

a) ProdávajÍcÍ je v prodlení s dodržením termínu dodávky Zboží die ČI. Ill této
Smlouvy déle než sedm (7) dní;

b) prodávajÍcÍ nesplní povinnost dodat Zboží do místa dodání stanoveného v ČI. Ill
této Smlouvy

C) v ostatních případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem.

2. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemné a jeho účinky nastávají doručením
oznámeni o odstoupeni druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna
práva a povinnosti smluvních stran dle této Smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se však
nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, smluvních pokut a
dalších ustanovení, z jejichž povahy to vyplývá. Smluvní strany jsou povinny si neprodleně
vzájemně vypořádat závazky vyp|ývajÍcÍ pro ně ze smlouvy.

3. prodávajÍcÍ bere na vědomí, že předmět této smlouvy je financován v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu ČR, projektu se zkráceným názvem l naši žáci potřebují kvalitní
technické zázemí, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000952. prodávajÍcÍ se zavazuje ve
smyslu obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
podmínek uvedeného operačního programu poskytnout veškerou součinnost.

4. Práva a povinnosti vyp|ývajíci z této Smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany
převádět na třetí stranu.

5. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a
čÍs|ovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s touto
Smlouvou.

7. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace zprávy, týkající se
vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, zejména jestliže by jejich
zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

8. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této Smlouvy především smírnou cestou, a
teprve po marném pokusu o smír má kterákoli smluvní strana právo předložit spor
k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky, a to místně pňslušného dle sídla
KupujícÍho.

9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

10. V případě, že se kterékoliv z ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným, v rozporu
s právem nebo nevykonatelným, a to z jakéhokoliv důvodu, smluvní strany se dohodly,
že takové ustanovení nahradí ustanovením novým, které je platné, po právu a vykonatelné
a které se bude co možná nejvíce podobat svým obsahem, tj. hospodářským účelem
a právními důsledky, ustanovení nahrazovanému. Neplatnost, protiprávnost
nebo nevykonatelnost kteréhokoliv z ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost, soulad
se zákonem nebo vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.
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11. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, přičemž každá strana
obdrží jedno vyhotovení.

12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Přáohy:

Příloha č. 1 - specifikace zboží
Příloha č. 2 - rozpad ceny

Za prodávajÍcÍho:

V P,,,

Za KupujÍcího:

V P,

Ing. Barbora Cekotová, jednatelka Ing
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