
KUPNÍ SMLOUVA
podle § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (,,OZ")

(,,Smlouva")

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ jSOU:

l) Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace, IČ: 64707130, se
sídlem Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice, zastoupená ředitelkou Bc.
Hanou Podlahovou
(,,Kupující")

a

2) Obchodní firma
Název společnosti: EDUXE s.r.o.
Sídlo: Hlavni 28, Velké Pavlovice 691 06
Zastoupený (zastoupená): Michaela Křižánková, jednatelka
lČ: 47914203
DIČ: CZ47914203
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 90402651/0100
Údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní společnost zapsána
Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
Kontaktní osoby: Bc.Monika Vrbová,technická podpora, 60680216l,eduxe@eduxe.cz

(,,Prodávající")

(Kupující a Prodávající společně jako ,,Sumy")

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu věci v rámci zakázky
Vybavení IT učebny s 3D tiskem - dílčí část 3 Roboti sada pro l. stupeň ZŠ dle
podmínek výběrového řízení.

1.2. Kupující se zavazuje Věci převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu
stanovenou touto Smlouvou.

2. DODÁNÍ PLNĚNÍ

2.1. Prodávající se zavazuje dodat Věci Kupujícímu nejpozději do 3. 9. 2020, a to na místo
plnění, kterým je Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace,

Strana 1 z celkově 4



Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice. Prodávající je povinen informovat
Kupujícího o termínu dodání Věcí alespoň 5 dní předem.

2.2. Součástí plnění Prodávajícího podle této Smlouvy je také zajištění dopravy Věcí do
místa plnění, předání záručního a dodacího listu k Věcem.

2.3. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu Věci odpovídající Vybavení IT učebny
s 3D tiskem - dílčí část 3 Roboti sada pro l. stupeň ZŠ, kdy jednotlivé položky jsou
specifikovány v Soupisu dodávek, který je přílohou této smlouvy a je ve shodě
s nabídkou dodavatele.

3. KUPNÍ CENA

3.1. Cena za prodej Věcí je stanovena dohodou obou smluvních Stran ve výši:

Cena bez DPH 148 834 KČ

DPH 31 255 Kč

Cena celkem včetně DPH (dále jen ,,Cena") 180 089 KČ

(slovy: stoosmedesáttisícosmdesátdevětkorunčeských)

3.2. Cena plnění zahrnuje všechny náklady spojené s dodávkou Věcí, tj. cenu Věcí,
případné balné, dopravné, celní či jiné poplatky, finanční vlivy (inflační, kursové),
pojištění.

3.3. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné měnit jen na základě
písemné dohody obou Stran.

3.4. Překročení nebo změna Ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace
dodávky Věcí dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude Cena upravena
podle změny sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného pLnění, a to ve výši
odpovídající změně sazby DPH. Strany v takovém případě uzavřou dodatek k této
Smlouvě.

4. PODMÍNKY PLACENÍ

4.1. Prodávající vystaví fakturu do 14 kalendářních dnů od předání Věcí.

4.2. Lhůta splatnosti Ceny Činí 14 dnů od prokazatelného doručení faktury Kupujícímu.

4.3. Jakákoli faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a případně
jakékoli dalŠí náležitosti, které Kupující sdělil Prodávajícímu nejpozději při dodání
Věcí. V případě, Že faktura nebude mít kteroukoli z těchto náležitostí, je Kupující
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností Ceny. Lhůta splatnosti Ceny počíná běžet znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Na faktuře bude uvedena věta:
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- Spolufinancováno z OP VTV, z projektu ,,Uk ikap a2".

- Přílohou faktury musí být Předávací protokol podepsaný oběma smluvními
stranami. Tento protokol slouží jako podklad pro úhradu faktury, bez protokolu
bude faktura vrácena jako neúplná.

5. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU SMLOUVYA VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1. Nebezpečí Škody na Věcech přechází na Kupujícího předáním zboží Kupujícímu.
Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího předáním zboží
Kupujícímu. Věci jsou považovány za předané a dodané okamžikem podpisu
předávacího protokolu a/nebo dodacího listu oběma Stranami.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKYA PRÁVA Z VAD

6.]. Prodávající přebírá záruku za Věci po 24 měsíců od předání Věcí Kupujícímu. Po
tuto dobu zodpovídá Prodávající za to, Že Věci budou mít vlastnosti předpokládané
touto Smlouvou a že budou způsobilé pro vadami ani nedodělky nerušenému
používání k obvyklému účelu. Prodávající je vázán k bezplatnému odstranění vad
včetně zajištění materiálu, jež je potřebný k odstranční vad, nebo poskytnutí
přiměřené slevy. K odstranění vady písemně vyzve Kupující Prodávajícího bez
zbytečného odkladu po zjištění vady. Záruční doba počíná běžet předáním Věci
Kupujícímu.

6.2. Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat
přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Kupujícím, pokud nebude
termín obsahovat, má se za to, Že je to 15 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese
odkladu, se Prodávající zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin
od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů.
Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Kupující. Odstranění vad bude
vŽdy odkontrolováno a písemně stvrzeno Prodávajícím a Kupujícím. Jestliže
Prodávající v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je Kupující oprávněn dát vady na
náklady Prodávajícího odstranit třetí osobě.

7. SANKCE

7.1. V případě prodlení Prodávajícího s nastoupením k odstranění vad, je Prodávající
povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení
s nastoupením k odstranění vady a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo
nedodělek.

7.2. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto
Smlouvou nebo dohodou Stran, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení s odstraněním vady a za každou jednu
neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
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7.3. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak
dotčena právo smluvních Stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním
této Smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
Stranami.

8.2. Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými
dodatky. V takových dodatcích Strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení
původní Smlouvy je měněno příp. ruŠeno.

8.3. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití
ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení
tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

8.4. Obě smluvní Strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním
souhlasí.

8.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní
Strana obdrží jeden stejnopis.

Přílohy smlouvy:

1. Oceněný soupis předmětu koupě

2. Kopie výpisu z OR

Tato Smlouva byla projednána na 14. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím
usnesením Č.359/14/RM/2020 ze dne 8. 7. 2020

V České Kamenice dne V Velké Pavlovice dne 03.08.2020

Digitálně podepsal Be.Be. Hana H,na Podlahová
" Datum: 2020.08.04Podlahova ,,A,,,,,,,i,,1

· Digitálně podepsalM|chae|a Michaela Křižánková

"" " " " Datum: 2020.08.03Kriza n kova 08,58:06 +02'00'

Kupující prodávající
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Roboti sada pro 1. st. ZŠ
Číslo položky Název a popis poloŽky počet kusů cena bez DPH za kus cena celkem bez DPH Odkaz/Popis produktu

3,1 jednoduché a hnané stroje - stavebnice 8 4 098czk 32 784CZK
min. 360 pasivních dílů rozšířené o motor,
světelný zdroj min. 10 tištěných modelů principů
strojů a min. 18 modelů strojů pro žákovské
projekty, Metodické materiály pro vzdělávací
aktivity pro konstukce jednoduchých strojů,
experimentům s modely reálných strojů a
mechanizmů, převodové mechanizmy včetně
převodových skříní a diferenciálu, modely
hnaných strojů. Součástí nabl)"ecl akumulátor https://www.eduxe.cz/p/

166/9686-jednoduche-a-
hnane-stroje

3,2 Polytechnická stavebnice 16 3 712CZK 59 392CZK
W . r rPolytechnická stavebnice pro 1. st ZS umoznuµci

základními programovacími technikami a kritickým
myšlením zkoumání, mode/ovánl a řešení problému,
simulaci reálného vědeckého výzkumu, jednoduchou
spolupráci a prezentací výsledků. Stavebnice obsahuje
min. 270 plastových dílků. Stavebnice obsahuje
programovatelnou kostku obsahujlcl dva porty pro
připojeni senzorů a motorů. Motory i senzory musí být
propojitelné na plastové dílky. Tento motor nevyžaduje
Žádná nastaveni, po připojenlk programovatelné
kostce je ovládacím softwarem automaticky
detekován. stejné vlastnosti platl pro senzory pohybu a
náklonu. Stavebnice včetně plastového organizátoru https://www.eduxe.cz/p/
vhodného k přenášenL požadujeme ov/ádaclSW s 299/45300-wedo-20-
náměty Činností ke staženĹ zakladni-souprava

3,3 Tvořivý box 5 2 810czk 14 05oczk



ze sady min. 830 dílků lze zhotovit 5
programovatelných robotů. Součástlstavebnice je https://pompo.cz/produc
tedy programovte/ný prvek doplněný o tři motory, t/2217101/leqo-r-boost-
senzor barev a vzdálenosti Konektivita s řldlclm 1 71 01-tvorivy-
aplikací pomoci technologie B/uethooth. box/?qclid=cjwKcAjwr7
Požadujeme ov/ádaclSWs náměty činnosti ke x4BRA4EiwAUxjbt1v1lt
staženLSoučástl aplikace musí být i návody na zKHakhm95ku6fy7QfM
stavbu min. výše uvedených 5 robotů. Sq4jNy1PdLOIOjW5H

Enj9Xn9be3piRoCaWk
QAvD BwE

3,4 aaa NabíjecI stanice 5 87OCZK 4 350CZK

Velkokapacitní nabij"ečka pro současné nab/j"enl až
gx AA, 8x AAA nebo kombinaci článků AA/AAA.
Nablj'enl max 6 hod plně 8 AA článků, stav https://www.alza.cz/pan
nablj'enl každé baterie signalizuje 8 LED asonic-velkokapacitni-
indikátorů, čipem pro kontrolu napětí a zastaveni nabijecka-
nabij'enl těsně po přeplněni d5240879.htm?o=9

3,5 velký kontejner 10 379CZK 3 790czk https://www.eduxe.cz/p/
Úložný box s vlkem pro uskladněni plastových dílů 159/9840-velky-
stavebnic. kontejner

3,6 jednoduché stroje 8 1 391czk 11128czk

Souprava k modelováni min. 15 jednoduchých
strojů a mechanismů pro žáky mladšího školního https://www.eduxe£z/p/
věku, včetně tištěných návodů, skupinová práce 243/9689-jednoduche-
alespoň ve dvojici. stroje

3,7 Příběhy z okolního světa 4 4 540CZK 18 16OCZK



Sestava podněcuje k mode/ován/přlběhů, které děti
zažili v reálném světě nebo sije vytvořLEditačnl
software umožňuje kombinovat slova s obrazy. Se
softwarem mohou děti prezentovat, sdílet a
dokumentovat příběhy. Alespoň 1000 součástek a 20 https://www.eduxe.cz/p/
postaviček, stavební karty, které budou zároveň 348/leqo-pribehy-z-
hracími a metodický materiál. okolniho-světa

3,8 Sada plastová stavebnice 1 5 180CZK 5 180CZK

Sada stavebnic dle volného výběru pat. s PRS-PŠ https://www.eduxe.cz/p/

pro sestavenlrůzných modelů a prostředí v 366/45028-dupio-muj-
provedení vhodném pro mladší školní věk. velky-svět

Celkem bez DPH 148 834CZK
DPH (21%) " ..

"1"

31 255CZK

Celkem s DPH . . i 180 089CZK



)atum vzniku a zápisu:
;pisová značka:
)bchodní firma:
;Ĺdlo:
dentifikační číslo:
právnľ forma:

Předmět podnikání:

Statutární orgán:
jednatel:

výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 10152

11. března 1993
C 10152 vedená u Krajského soudu v Brně
EDUxE,s.r.o.
Hlavní 179/28, 691 06 Velké Pavlovice
479 14 203
Společnost s ručením omezeným

jednatel:

Způsob jednání:
Společníci:

Společník:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

paedDr. MÁRIA VEČERĹKOVÁ, dat. nar. 7. února 1959
82102 Bratislava, Ružinov, Trebišovská 147/4, Slovenská republika

MICHAELA KŘIŽÁNKOVÁ, dat. nar. 14. května 1980
č.p. 222, 691 68 Starovičky
Den vzniku funkce: 19. záři 2017
Za společnost se podepisuje a jedná jednatel.

PaedDr. MÁRIA VEČERÍKOVÁ, dat. nar. 7. února 1959
82102 Bratislava, Ružinov, Trebišovská 147/4, Slovenská republika

Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: ne

100 000,- KČ

Počet členů statutárního orgánu: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 27. května 2020 03:36 1/1


