
OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA
,,Dodávka osobních ochranných pracovních oděvů"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále .jen občanský zákoník)

Mezi:
1.
Vyšší odborná škola střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Sídlo: Hybešova 53, 680 01 Boskovice
Zastoupený: Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel
lČ: 62073516
DIČ: CZ62073516
Tel.: 511123 Ill
Číslo účtu:
e-mail:
(dále,jen o/?jednatel)

2.
Ing. Petr Staffa
se sídlem: 680 q] Boskovice, Lesnická 12
zastoupená: Ing. Petr Staffa
lČ: 43363865
e-mail: p
(dále jen dodavatel)

l.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je ,,Dodávka osobních ochranných pracovních oděvů pro žáky Školy" oboru
kuchař a zahradník.

1.2 Dodavatel se zavazuje, že dodá zboží v rozsahu, způsobem a jakosti dle ČI. 2 této smlouvy, svým
jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je dodávka ochranných pracovních oděvů pro žáky Školy, studijní obory zahradník
a kuchař. K osobním ochranným pracovním prostředkům budou dodány certifikáty s uvedením
vlastností výrobků určených k ochraně zdraví a relevantní pro evropský trh.

2.2 Dodávka je provedena řádně v případě úplného dodání všech požadovaných pracovních oděvů a
obuvi, specifikovaných ve výzvě.

3.
Doba plnění

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu 3 let,
3.2. Požadované ochranné oděvy a obuv dodá dodavatel vždy na začátku každého školního roku po

dobu trvání smlouvy, a to na základě upřesnční objednatele dle počtu žáků v jednotlivých
studijních oborech a počtu dívek a chlapců v ročníku.



4.
Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena na základě ,,Zprávy o vyhodnocení zaslaných nabídek" a činí:
Cena včetně DPH:
Kuchař 1.047,- KČ/žáka
Kuchařka 995,- KČ/žáka
Zahradník 742,- KČ/žáka

4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná po celou dobu trvání smlouvy se započtením veškerých
nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení
sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku
zdanitelného plnění.

5.
Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
5.2 Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu - faktury vystavené dodavatelem po předání

a převzetí zboží.
5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné Částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na

účet dodavatele uvedený na faktuře.
5.4 Faktura musí obsahovat:

a) náležitosti úČetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů
b) razítko a podpis oprávněné osoby
C) soupis skutečně dodaných OOPP

5.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo,
pokud neobsahuje náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů nebo
dalŠí požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává
běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

6.
ZávěreČná ustanovení

6.] Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
6.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
6.3 Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této

smlouvy třetí osobě.
6.4 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za

smluvní stranu.
6.5 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána

na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
6.6 Dodavatel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této

smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.
6.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží po jednom.
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V Boskovicích dne 9. 6. 2020
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