
KUPNĹSMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdgšÍch přédpisů mezi:

Z+M Partner, spol. s r.o.
se sídlem: ValchařSká 3261/17, 702 00 Ostrava
korespondenčnI adresa: ValchařSká 3261/17, 702 00 Ostrava
lČ: 268 43 935
DIČ: CZ 699 003 336

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddá C, vložka 40340
bankovní spojení: kb č.ú.: 115-9759090217/0100
zastoupená' Davidem Ševčíkem, jednatelem
(dále jen ,prodávajicľ))

a

Název zadavatele: Základni škola Nová Paka, Husitská 1695, okres
Jičín

SIdlo zadavatele: Husitská 1695, 509 01 Nová Paka
lČ: 70947384

Oprávněná osoba: Mgr, Zdeněk Burkert, ňeditel školy
tel.: +420 730 140 001
e-mail: burkěrt@skdahusitska.cz
(dále jen nkuPu/"lČl"l

prodávajĹcĹ a kupujIcí jsou dále označeni rovněž jako ,smIuvnístrana"či společně jako ,,smluvnIstraný'

Preambule

1. KupujÍcÍ bude realizaci předrrětu veřejné zakázky financovat z Integrovaného regionáhího operačního
programu, výzvy č, 46: infrastruktura základních škol, Název projektu: ,,Vybudování odborných učeben
a zajištění bezbariérovosti ZŠ Nová Paka Husitská',

2. prodávajĹcĹ byl kupujkľm výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujkIm k úhradě části
kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména nás|edujĹcÍpovinnosti:

· dodržet zpŮsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
· dodržet sjednaný termín předánía převzetí zboží,
· jakoži další povinnosti v Dotačních pravidlech uvedené,

prodávajĹcĹ prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen.
prodávajĹcĹ se zavazuje dodat zboží a postupovat pň plnění této smlouvy tak, aby kupujÍcÍ Dotační
pravidla mohl dodržet, prodávajkí bere na vědomí, že nedodŕženI jakékoli z výše uvedených
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povinnostÍ může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace kupujÍcÍm a/nebo kupujÍcÍ bude povinen jž
poskytnutou Dotaci či jejíčást vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prod|enľči jiné sankce, a
to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z Dotace.
Pokud dojde pro porušení jakékoli z povjnnostÍ prodávajÍcĹho sjednaných touto smlouvou z důvodu
přičitatelného prodávajkímu k některému z důsledků popsaných v pňedchozl větě, zavazuje se
prodávajĹcÍ uhradit kljpujÍcĹmu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část či
vrácenou Dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujIcňu
v důsledku porušení povinnostI prodávajÍcÍho vzniknou.

3. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupljjÍcÍho, a to na základě výsledku
veřejné zakázky na dodávky s názvem:

,,Vybudování odborných učeben a zajištěni bezbariérovosti ZŠ Nová Paka
Husitská - dodávky vybavenIIlľ',
(dále jen ,,veřejná zakázka"), zadané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveňejných zakázek,
v platném znění (dále jen ,Zzvz') a dále v souladu s Technickou specifikaci předmětu plnění a
oceněného Položkovéh0 soupisu dodávek, kteŕý prodávajÍcÍ vložil do své nabídky v rámci veřejné
zakázky, a který tvoří pň1ohu č. l této smlouvy.

4. prodávajÍcÍ prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech
potřebných oprávnění a povo|en|' k realizaci pňedmětu smlouvy a že disponuje vybavením,
zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci přédmětu této smlouvy.

5. prodávajÍcĹ dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto
sn¶ouvou prověňl, že předložené podklady týkajIcI se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a
nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak mažno dodat za
jim nabídnutou smluvnícenu uvedenou v článku lil. této smlouvy.

Pňedmä smlouvy
1.1. prodávajĹcĹ se touto smlouvou zavazuje kupljjÍcĹmu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt

vlastnické právo k němu (dále jen ,zbožř nebo ,,výrobky" nebo ,,výrobekj a kupujÍcÍ se na základě této
smlouvy zavazuje zboží přěvzít a zaplatit prodávajIcůnu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou
včl. Ill. této smlouvy. Specifikace zboží je uvedena v příloze č. l - pobžkový soupis dodávek této
smlouvy.

1.2. prodávajkI je v rámci plněni této smlouvy povinen provést rovněž instalaci zboží v souladu se
zadávací dokurnentacIveřejné zakázky {včetně jejích pň1oh) a pokynŮ kupujícMo, uvedení do provozu,
provedenívšech provozních testů dle platné legislativy.

1.3. prodávajÍcÍ se zavazuje odevzdat kupujícImu zboží způsobem dle odstavce 2. 2. této smlouvy, když
předmětem této smlouvy je také likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno, zajišt&í
ekologické likvidace stávajIcM vybavení, včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy.

1.4. prodávajtí se zavazuje dodat zboží originálnL nové, nerepasované a nepoužité. prodávající se
zavazuje dodat kupujÍcÍmu zboží s odbornou péči, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou,
příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativnImi či jinými normami, a to jak v České
republice, tak i v zemi výrobce zboží.
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1.5. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani
nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnicNIči jiného práva tětích osob.

1.6. Účel užitízbož|" kupujkím bude zajištěnívýuky odborných předmětů v sídle zadavatele.

1.7. prodávajĹcÍse zavazuje dodat zboží v souladu se zadávací dokumentací kupujĹcĹho.

ll.
Doba a místo dodáni

2.1 pňedpokládaný termín zahájeni plnění veřejné zakázky: nejpozdgi do 14 kalendáňnich dní

po podpisu smlouvy

Termin dokončenía předání předmětu veřejné zakázky: nejpozdg"i do 5 měsíců od termínu

zahájení plnění

O termínu a času dokončenĹ dodání zboží musí prodávajíc|' informovat pověřeného pracovníka
kupujícl"ho minimálně 3 pracovní dny předem. O předáni zboží prodávajídm a jeho pňevzetí kupujÍcĹm
se strany zavazuji sepsat Pňedávací protokoL Přédávací protoko| bude vždy podepsaný pověřeným
zástupcem prodávajÍcÍho a pověřenou osobou na straně kupujkiho.

pověřeným zástupcem prodávajKího je: Lukáš Kalousek tel.: +420 605 237 107 email:
iukas.kalousek@zmgroup.cz

pověřený zástupce kupujÍcÍho pro plnění této smlouvy:

Mgr. Zděná Burkert, tel.: +420 730 140 001, email:
burkert@skolahusitska.cz

Pověřený zástupce kupujĹcÍho ve věcech technických:

Ladislav Stuchlík, tel.:
Stuchlik.Ladislav@munovapaka.cz

+420 737 289 722,

Místo dodánľzbažF
Místem dodávky je adresa sídla zadavatele Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres JčĹn,
Husitská 1695, 509 01 Nová Paka

2,2 Za řádné předánÍzbožÍ se považuje:

a) jeho dodání na místo specifikované v předchozím odstavci 2. l. této smlouvy; a

b) montáž, instalace, ověřénI jeho funkčnosti, provedeni všech provozMch testů, ověření
deklarovaných technických parametiů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na ňg'
kladené právními předpisy České republiky; a

c) podpis Pňedávacího protoko|u o řádném předání a přévzetľ zboží pověřenými zástupci obou
smluvních stran postupem dle pňedchozího odstavce, a
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d) dodáni dokladů, které jsou potřebné pro použMánI dodávaného zboží, a které osvědčují
splněni technických požadavkŮ, jako např. návod k poUžití v českém jazyce (případně i v
elektronické podobě na CD/DVD), pň"slušné certifikáty, atesty osvědčujÍcÍ, že zboží je
vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášeMo shodě (CE
declaration)

(vše dále též,pkdánIzbožř).
Kupujkí není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávajĹcÍ nedodá zbažľv objednaném množství
nebo druhovém složenI, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno
v poškozeném obalu. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupujkí v prod|enÍ s pňevzetľm
zboží. prodávajki má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozdgi však do
2 týdnů ode dne, kdy kupujkí zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřévzal, zboží nové či
dodat chybgÍcĹ zboží v požadovaném množství, v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se
opakuje pkjňacľ řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajÍcÍho dodat zboží je
v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujĹcÍho na smluvní pokutu a náhradu
škody v případě prodleM prodávajÍcÍho s dodáním zboží nenítÍmto ustanovením dotčen,

2.3. prodávajIcí odpovÍdá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. prodávajĹcĹ je oprávněn
použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto
smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatelů
uvedených v nabídce prodávajÍcÍho je možná se souhlasem kupujKIho, přičemž kupuj|'cí není
oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.

2.4. prodávajKIse zavazuje a je povinen zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve
prospěch jakékoli třetí osoby.

2.5. prodávajĹcÍse zavazuje odvézt z místa dodání zbažíveškeré obaly a bahcí materiál, v nichž bylo zboží
zabaleno a zajistit jejich likvidaci v souladu s právními předpisy.

2.6. prodávajÍcÍ se zavazuje pň plnění této smlouvy dodŕžovat veškeré interní předpisy kljpujÍcÍho, jakož i
podmínky pro pohyb v místě dodánÍzbožÍ, se kterými bude kupujícIm předem seznámen.

Ill.
Kupnícena zboží

3.1 Celková kupní cena zbůí je 5 816 355 KČ bez DPH, sazba 21 % DPH, DPH činí 1221 435 KČ, tj.
7 037 790 KČ včetně DPH.

3.2 Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnujĹcÍ veškeré
náklady a činnosti, k nimž je prodávajĹcÍ dle této smlouvy povinen, zejména dodáni zboží do místa
dodání vC. dopravy, instalace (montáž) zboží a uvedení do provozu.

3.3 Kupní cena je uhrazena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajĹcĹho a pod
variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře.

3.4 prodávajÍcÍ je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (souhrnné faktury či
několika dIlčkh faktur). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další
náležitosti vedle náležitostI dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen
zákon o DPH), zejména pak musíobsahovat:
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· identifikaci prodávajÍcĹho a kupujIcího,
· den splatnosti,
· označeni peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,

konstantní a variabilnI symbol,
· odvolávka na tuto smlouvu,
· razítko a podpis osoby oprávněné k vystavenIddäho a konečného účetního dokladu,
· soupis příloh,
· čElo Projektu: CZ.06,2,67/0.0/0.0/16_062/0004122 s názvem ,,Vybudování odborných učeben a

zajištěni bezbariérovosti ZŠ Nová Paka Husitskd'

Fakturu je prodávajkľ oprávněn vystavit po řádném předání veškerého zboží nebo jeho části, tvoň"c1
funkční celek, způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy
Předávací protokol o pňedánľa piévzeti zboží podepsaný pov&nými zástupci na straně prodávajÍcÍho
a na straně kupujKIho, postupem dle odstavce 2. l. této smlouvy,

3.5 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovĹdajĹcÍ náležitosti a pň1ohy dle pňedchozIho
odstavce, je kupljiĹcĹ oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajÍcĹmu k doplněm", aniž se tak
dostane do prod|enľ se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od
opětovného zasláni náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu {faktury). Daňový doklad
(faktura) musí být vystaven včeské Mně.

3.6 KupujÍcÍ neposkytne prodávajKImu zálohu na kupnľcenu.

3.7 Vystavená faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručeM kupujĹcÍmu na základě řádného
protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet
prodávajÍcĹho, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Za zaplacení kupní ceny je považováno
odes|ánÍkupníceny na účet prodávajÍcĹho uvedený na faktuřé.

3.8 Prodávajia" dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně
za nespojeh|ivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím
uváděné při smluvním styku s kupujIcim, zejména účet prodávajÍcÍho uvedený v záhlaví této smlouvy,
jĚ byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se
zákonem o dani z pňdané hodnoty (dále jen ,spolehlivý bankovní účet).

3.9 V případě, že účet prodávajĹcÍho uvedený ve faktuňe se ukáže být jiným než spolehlivým bankovním
účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový
doklad ve smyslu této smlouvy a kupljjĹcÍ je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět
prodávajkimu k vystavenInového řádného dokladu.

3.10 prodávajÍcĹ se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášenkh uvedených
v předchozÍm odstavci a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládajki potenciálnľ riziko
ručení kupujÍcĹho za prodávajKIm nezaplacenou daň ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, bez
zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujÍcÍho a dále se zavazuje zjednat
co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujĹcĹho ztitulu ručení nevyzval k poskytnuti
plnění za prodávajÍcÍho.

3.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zak|ádajĹcÍ riziko vzniku ručení za
nezaplacenou daň prodávajÍcÍho přédpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že
pmdávajIci bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či
prodávajÍcÍ bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupujÍcĹ je oprávněn
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nikoli však povinen využít institutu zv|áštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o
dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujIcMo institutu
obsaženého v budoucích změnách pň"slušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku
0dpovídajÍcÍvýši daněz přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet
správce daně prodávajÍcÍho. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splněni závazků
kupujIcMo uhradit sjednanou kupnľcenu a souvisejÍcÍch p|něnÍd|e této smlouvy.

lV.
Nebezpečľškody na zbažía vlastnické právo ke zboží

4.1. Vlastnické právo j nebezpečí škody na zboží pňecházi z prodávajIcMo na kupujícMo okamžikem
předánía převzetÍzbožÍ dle této smlouvy, což je podpisem Přédávacľho protokdu.

V.
Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

5.1. ProdávajĹcÍ odpovIdá za veškeré vady včetně vad právních, které zboží má v době jeho předání
kupujÍcĹmlj, vady zjištěné v obdobl mezi přédáním zbažľ kupujícImu a počátkem běhu záruční doby a
vady zjištěné v záruční době, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupujÍcĹ proh%ku zboží
po jeho převzetí a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud kupujĹcĹ oznámil vadu
v záručnidobě dle této smlouvy. Vadou zbožíse rozurnízejména odchylka v kvalitě dodávaného zboží
nebo odchylka proti objednanému druhu či množství, jakož ivada obalu, ve kterém je zboží dodáváno.
prodávajĹcÍ se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto
smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu záruční
doby bude způsobilé ke každodennímu použiti. Záruční doba za jakost dodaného zbažľ, tj. funkčnost
zboží jako celku na celý předmět plnění dle této smlouvy činí min. 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokoM o předání a příevzetľ zbaží
pověřenými zástupci obou sm|ljvnľch stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě
převzetí zbožís vadami záručnľdoba neskončí dříve než 24 měsíců ode dne odstraněni pos|ednÍvady
zjištěné pň převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne
mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a
ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na \/yměněné
náhradnľdÍ|y zbažľapod.).

5.2. Pro součásti zboží, které mají vlastní záruční listy je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené,
minimálně však v délce dle předchozIho odstavce, pokud nenľve smlouvě uvedeno jinak,

5.3. prodávajKí se zavazuje v době záruční doby provádá opravy vad zboží, tj. uvedení zboží do stavu
plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádä dodávky všech náhradních ddů a prová&
standardnÍvy|epšenÍzboží dle pokynů výrobce.

5.4. Požadavek na odstraněni vady zboží, které se vyskytnou v záruční době, kupujkí uplatní u
prodávajÍcĹho bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozdgi pos|ední den záruční doby, a to
písemně, nebo na e-mail prodávajNiho karel.slabej@zmgroup.cz, {dále jen ,,reklamacť} l reklamace
učiněná kupujícím poslednI den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupujÍcÍ
uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu
odstranit. KupujÍcÍ je oprávněn požadovat odstranění vády:
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· opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
· dodáním nového plněni, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou,

která brání v užNánívěci nebo znemožňuje její užívánI; nebo
· slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není

podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívám" věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na zboží nejméně podruhé nebo vznikne-li
na jednom výrobku v průběhu záruční doby vÍce než dvě řůzné vady, je kupujÍcĹ oprávněn púadovat
odstranění vady dodáním nového zboží nebo odstoupit od této smlouvy, j když druhá stejná nebo
druhá různá či posIednívada, je vada odstranitelná opravou.

5.5. jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávajľd tuto odstranit nejpozdgi do 3 (tří) kalendářňích
dnů ode dne up|atněnľreklamace u prodávajĹcĹho postupem dle odstavce 5. 4, této smlouvy.

5.6. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstraněni vady prodávajĹcĹmu
splnit, může být písemně dohodnuta pňměňeně delší lhůta. V takovém případě se prodávajki
zavazuje, pokud to stav a oko|nosti v místě budou vyžadovat, že poskytne kupujÍcÍmu nejpozdäi do 24
hodin od uplynutí lhůty k odstraněni vady až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží ve
stejné jakosti, provedeni a kvalitě, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí pmdávajIcI
na vlastní náklady.

5.7. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávajÍcÍ bez zbytečného odkladu o
této skutečnosti informovat kupujĹcÍho a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání
v užívání věci nebo znemožňuje její užIvánI, zavazuje se prodávajIú dodat kupujÍcÍmu v co nejkratším
termínu bezplatně náhradní zboží, nejpozdgi však do 4 týdnů ode dne uplatněni reklamace u
prodávajÍcĹho a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujĹcÍho.

Náhradní zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujkího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i
další specifikace a podmínky stanovené touto sm|oljvou pro původně dodaný výrobek, při zachování
totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní zboží nová záruční doba
dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a připadnou odbornou likvidaci
v souladu s příslušnými právními přepisy původně dodaného zboží a dodávku náhradního zboží za
podmínek dle této smlouvy včetněveške¶ch souvisejkích nákladů hradíprodávajĹcĹ.

5.8. l v případech, kde prodávajÍcĹ reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit - v takovém případě
prodávajÍcĹ písemně kupujkího upozornC že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se
prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na
odstranění vady od kljpujÍcÍho, Pokud prodávajĹcÍ reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace
ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupujĹcĹ, Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem
označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku
prodávajľd, který se je zavazuje kupujIcímu bez zbytečného odkladu po přédložem" jejich vyúčtování
zaplatit. Prokáže-li se, že kupujÍcÍ reklamoval vadu neoprávněně, je kupujÍcÍ povinen uhradit
prodávajÍcĹmu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstraněni neoprávněně reklamované
vady.

5.9. NeodstranÍ-|j prodávajĹcĹ reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vady odstranit, je
kupujÍcÍ oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostňednictvim tň2tÍ osoby a prodávajĹcÍ je
povinen kupujkimu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění
u prodávajĹcĹho. v případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze
autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupujíd
vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
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5.10. prodávajicí je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly
a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li
se strany výslovně jinak.

5.11. Další práva kupujKího vyp|ývajÍcÍ ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §
2113 a násl. dčanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

5.12. Další práva kupljjÍcÍho zvadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména § 2099 a násl.
ot9anského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

ví.
Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

6.1. prodávajĹcĹ je povinen k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy
na zdraví, životěči majetku osob.

6,2, prodávajl"cí je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku
v areálu kupujKího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajkMo.

6.3. prodávajÍcÍ odpovIdá za veškeré újmy způsobené kupujľcůnu či třetím osobám prodávajkim při
p|něnľtéto smlouvy a zavazuje se je nahradit.

6.4, prodávajĹcÍ je povinen k náhradě újmy způsobené činnostísvých poddodavatelů.
6,5, prodávajki je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů,

pňstrojů nebo jiných věcí, které prodávajkí použil.

6,6. prodávajíd prohlašuje, že má sjednáno pojštěnI odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností
kupujÍcĹmu nebo tňetim osobám s minimá|nÍpojistnou částkou ve výši 1.000.000,- kč na jednu
pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvánítéto smlouvy.

6.7. Náklady na pojištěni nese prodávajíc|" a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6.8. prodávajÍcÍ je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejKI s rea!izací Projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je včeských právních předpisech stanovena
ihůta delší, bude použita tato de|šj|hůta.

6.9. prodávajÍcÍ je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat informace a dokumentaci
souvisejKí s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR,
Nejvyššího kontro!nĹho úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvoňt výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahujĹcÍ
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6,10. pmdávajIcI je jako osoba povinná dle § 2 písm, e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, spolupůsobit pří výkonu finančník0ntro|y, mj. umožnit ň"dícImu orgánu přístup i k těm
částem nabídek, smluv a souvisľdch dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních
předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za přédpokladu, že budou splněny
požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrdnIřäd).

VIl.
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Sankce
7.1, prodávajía" je v případě prod|ení se splněním povinnosti dodat zbaží řádně a včas povinen zaplatit

kupujĹcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i
započatý den prod|enÍ,

7,2, prodávajľd je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5. 5. až 5.
7. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý den
prod|ení.

7.3, prodávajÍcÍ je povinen zaplatit kupujĹcÍmu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ ukáže-li
se jakékoli jeho proh|ášenľv této smlouvě jako nepravdivé.

7.4, Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujÍcÍho požadovat náhradu škody, a to náhradu
škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Splatnost smluvnľ pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů
ode dne doručenívýzvy kupujĹcÍho k jejiúhradě.

7.5. KupujÍcĹ se zavazuje, pro případ prod|enľ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky
uhradit prodávajľa'mu zákonný úrok z prod|enľ z dlužné částky, za každý započatý den prodlení
s úhradou dlužné částky

VIII.
Ukončenísmlouvy

8.1. KupujĹcÍ je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle připadŮ sjednaných jinde v této
smlouvě (zejména dle odstavce 5.4 této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
a) je prodávajÍcĹv prod|enÍs dodáním zbožíči jeho části po dobu delší než 15 kalendáMdnŮ
b) je prodávajkív prodleM s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku p|ynoucího z této smlouvy

delším než 15 kalendářhí dnů (mezní prodleM), a toto prodlení neodstraní a následky
nenapraví ani v pňměřéné lhůtě určené kupujIcim po uplynutí mezního prodIení v písemné
výzvě k nápravě;

c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajÍcÍho uvedené v odstavci 6. 6. této smlouvy, nebo
pojištění prodávajĹcĹho pozbude platnosti:

d) bude vůči prodávajKImu zahájeno inso|venční řízeni nebo jiné obdobné řízení:
e) bude vůči prodávajĹcÍmu zahájené exekuční řízení či ň"zen1 o výkon rozhodnutí nebo řízení

k vymoženíčástky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního Uhdu: nebo
f) prodávajÍcĹ rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto

soudem.

8.2. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude ze strany poskytovatele Dotace
zdůvodů na straně prodávajĹcÍho zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujÍcĹho nebo
kupujÍcÍmu nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace, či jakákoli jejľčást nebo bude
Dotace či jejfčást kupujIcímu odebrána.

8.3 prodávajĹcĹ je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupujIcí bude v prod|ení se
zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zbožíči její části nejméně po dobu 30 kalendářňIch
dnů, kupujIcí byl na toto své prod]enľ po uplynuti lhůty 30 kalendáňních dnů písemně upozorněn a
k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářMch dnů ode dne, kdy kupujľá obdřžel písemnou výzvu
prodávajĹcÍho k úhradě.

8.4 OdstoupenI od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky
z této smlouvy se ruší ke dni doručení 0dstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany
povinny provést vypořädánI a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly,
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přičemž je na kupujÍcÍm, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícůnu vrátí, nebo si jej
ponechá. Ponechá-li si kupujícI zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není
prodávajki povinen vracet kupní cenu či její 0dp0vÍdajicí část, Odstoupením od smlouvy však není
dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy

IX.
ZvláštnWstanovenľ

9.1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou
dohodou (dodatkem) smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou než písemnou formou se
nepňpouštľ, a to s výjimkou změny pověřené osoby ztéto smlouvy. Změnu pov&ných osob ze
smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdéením druhé smluvní
straně.

9.2. Písemnou formou uzavňení smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí pouze písemnost v listinné
podotě opatňená za podmínek uvedených v § 561 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podpisy
osob jednajľckh za smluvní strany. Možnost uzavřenÍsm|ouvy formou dle § 562 zák. č. 89/2012 Sb,,
otčanský zákoník, se vylučuje.

9.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým
právním Hdem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., otčanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně
sjednávají, že vylučujI jakékoliv použiti a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodnľ koupi
zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.

9.4. prodávajĹcĹ na sebe přebírá nebezpečí změny okdnostI dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníklj, a nebude se domáhat obnovenÍ jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně
oko|nostÍ tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr
znevýhodněním jedné z nich bud'neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúmáným snÍženĹm
hodnoty přědmětu plnění.

9.5. prodávajĹcÍ není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za
kupujÍcÍm, která vznikne na základě a/nebo v souvisIosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní
zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postaveníz této smlouvy na třetí osobu.

9.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávajľd není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou
pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením,
vŮči jakékoliv peněžité pohledávce kupujkIho za prodávajÍcÍm.

9.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanoveM této smlouvy účinná. Strany se zavazuji nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem 0dpovídá nejlépe obsahu a smyslu
ustanoveni původnÍho, neúčinného.

9.8. Doručeni úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu nebo doporučenou poštou.
Zasňací adresy 0dpovÍdají adresám v záhlaví této smlouvy. Zasľ|acÍ adresa může být jednostranně
písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručeni takového
písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jesthže adresát odmítne
zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem p0štovní|icence. V takovém případě
se za den doručení považuje první den U|oženĹzásiiky u provozovate|e poštovnÍ|icence.
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9.9. Srduvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vypiývajÍcÍz této smlouvy budou řešit nejprve smírně.
Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasnosti a
v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla jednání ke
smírnému vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých
soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s
konečnou p|atností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujÍcÍho v dotě zahájenÍsoljdníh0
řízení.

9.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž kupujkí obdrží dva a prodávajÍcÍ jeden
stejnopis.

9.11. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ni připomínek a tuto uzavĹrajÍ
svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohIašují, že tuto
smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.

9.12. Nedílnou součástítét0 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. l- položkový soupis dodávek vC. technické specifikace zboží

prodávajkí:
=',.O.

\/alehai 326 Íl 1/ "
702 00 OSťRA\jA, Moravská Ostrava

tel : +420 597 010 470, (ax: +420 597 010 315
zmp er@zmpartne'-u ľ->

e 2U ," ' u . 3E (j.)
.

KupujÍcĹ:

v:z?Ůlb dn,

Z+M Partner, spol. s r.o. Základni škola Nová Paka, Husitská 1695,
okres Jičín
Mgr. Zdeněk Burkert, ředitel školy
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