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Kupnl’ smlouva

uzavrena clle ustanovem § 2079 a nésl. zékona 5. 89/2012 5b., obéanského zékoniku, ve zném
pozdéjiich pFedpisfl

Niie uvedeného dne, mésice a roku uzavFeli:

Zékladm’ §ko|a, Starodubeéské 413, Praha 10 - Dubeé
offspévkové organizace
5e sidlem: Starodubeéska’ 413,107 00, Praha 10 — Dubeé
ICO: 70888825
zastoupené: Jan Mareé, Feditel divadla
(déle jen ,,kupuj|'ci” na strané jedné)

Didaktik NTL CZ s.r.o.

5e sidlem /mfstem podnikéni/ Revoluém’ 282/1; 696 01 Rohatec
bankovm’ spojeni: KB Hodom’n
6. (Km: 107-9781850227/0100
160: 27671615
DIC: CZ27671615
zastoupené RNDr. Roman léka, jednatel
zapsam'l v obchodm’m rejstFiku vedeném u Krajského soudu v Brné oddil C vloika 50706
plétce DPH: ANO
(déle jen "prodévajici" na strané druhé)

prodévajici a kupujl’ci déle téi oznaéovéni jako ,,sm|uvn|’ strany“

na zékladé vysledku vybérového Fizem’ k plnéni veFejné zaka’zky s na’zvem ,,Doda'n/z“dkovsk;ich sad pro
vyuku fyziky a Chem/e”tuto kupnl’ smlouvu. (déle jen ,,sm|ouva”)

I. PFedmét smlouvy

1‘ Prodavajicn se zavazuje dodat kupujl'cimu dodat iékovske’ sady pro Wuku fyziky a chemie
s parametry dle pfilohy if. 1 této smlouvy (da’le jen ,,pFedmét koupé"), poskytnout mu souvisejl’ci
plnénl’ v rozsahu dle ust. 6!. ||. odst. 3 této smlouvy a umoinit nabyt kupujl'cfmu neomezené
vlastnické prévo k pFedmétu koupé.
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2. Kupujici se zavazuje pFevzft dodam’l pFedmét koupé a uhradit za néj sjednanou kupm’ cenu dle 5|.
II. odst. 1 te’to smlouvy.

3. Podrobné poiadavky a specifikace pFedmétu koupé je uvedena v ploze E. 1, které tvoFI' nedilnou
souéést této smlouvy.

ll. Kupnl’ cena a platebni podml'nky

l. Kupnl’ cena za pFedmét koupé:

Kupnl’ cena za piedmét koupé bez DPH: 771 999,97 KE

Sazba DPH v % 3 Mi celkové Wée: 21% / 162 119,99 KE

Kupm’ cena za pfedmét koupé véetné DPH: 934 119,96 KE

2. Celkové kupm’ cena za pFedmét koupé uvedené v odst. 1 tohoto (:lénku je koneéné a maximélm’
a mflie t ménéna pouze v souvislosti se zménou sazeb DPH 6i jim’lch dafiovych pFedpisfl majicich
vliv na cenu pFedmétu kupm’ smlouvy. Rozhodnylm dnem pro zménu kupm’ ceny z dflvodu zékonné
zmény sazby DPH je den uskuteéném’ zdanitelného plném’.

3. Sjednané celkova’ kupnl’ cena za pfedmét koupé uvedené v odst.1tohoto élénku v sobé zahrnuje
veékeré néklady prodévajiciho za poskytnuti m'ie uvedeného souvisejl'ciho plném’. Jedné se 0 toto
souvisejici plném’:

a. doprava pFedmétu koupé na misto plném’ a jeho pFedénI’,
b. pFedénI’ dokladfl nutm’lch k pFevzeti a uifvém’ pFedmétu koupé, tj. napF.

i. technické (uiivatelské) dokumentace a licenéni oprévném’ pfedmétu koupé
v éeském nebo anglickém jazyce,

c. zaékoleni uéitelfi,
odvoz a likvidace véech oblaO a daléich materia’lfl pouiith v rémci pfedém’ pFedmétu
koupé,

e. zajiétém’ za’ruém’ho servisu dle (:lénku |V. této smlouvy.

4. Kupni cena bude kupujicfm uhrazena v (:esch korunéch na zékladé Fédné a oprévnéné
vystaveného Lléetnl'ho a dafiového dokladu (faktury). Prodévajicije oprévnén vystavit fakturu poté,
co bude kupujr’cim podpisem pfedévaciho protokolu potvrzeno Fédné dodém’ pFedmétu koupé.
PFiIohou faktury musi by’t pfedévacf protokol dle 6|. |||. odst. 3 této smlouvy. LhCIta splatnosti
faktury se sjednévé na 30 dm‘] 0d dnejejiho prokazatelného doruéem’ kupujicimu.

5. Rédm’lm vystavenl’m faktury se rozuml' vystavem’ faktury prodévajicim, jei mé veékeré néleiitosti
Uéetniho a dafiového dokladu ve smyslu zékona é. 563/1991 5b., 0 L'Jéetnictvi, ve znénl' pozdéjéich
pfedpisfl, a zékona é. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty, ve zném’ pozdéjél’ch pFedpisG.
V pFI’padé, 2e faktura nebude vystavena Fédné, oprévnéné, a déle pokud bude obsahovat vécné éi
forma’lni nesprévnosti, pokud nebude splfiovat zékonné poiadavky, a déle pokud nebude
obsahovat stanovenou pfflohu (pFeda’vaci protokol podle 6|. III. odst. 3 této smlouvy), je kupujl'cf
opra’vnén vrétit ji prodévajicn’mu k doplnénl’ éi opravem’, anii se dostane do prodlem’ se splatnostl’
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takové faktury. Lhflta splatnosti zaEI'na' béiet znovu dnem doruéenl' na’leiité opravene Ci doplnene
faktury kupujl’cu’mu. Faktura bude doruéena na adresu sidla kupujicfho.

6. Oprévnénym vystavena’m faktury se rozuml' vystavem’ faktury prodévajicim na zékladé pFedénI'
a pFevzetI' pFedmétu koupé dle El. Ill. odst. 3 této smlouvy, véetné podpisu pFedévaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami.

7. V pfipadé, 2e faktura nebude vystavena Fédné a/nebo oprévnéné, nenl' kupujici povinen ji proplatit.
8. Kupm’ cena bude hrazena bez poskytovém’ zéloh.

|||. Pfedénl' a pfevzeti pfedmétu koupé a jeho instalace

1. Pfedmét koupé bude proda’vajfcfm Fédné dodén nejpozdéji do §esti tVdnfi od nabytl' uéinnosti
smlouvy.
Mistem pFeda’nI' a pfevzetije sidlo zadavatele, tj. Starodubeéské 413, 107 00, Praha 10 - Dubeé

3. Po Fa’dném dodém’ pFedmétu koupé bude smluvnimi stranami sepsén pfedévaci protokol Teprve
podpisem pisemného pFedévaciho protokolu obéma smluvm’mi stranami 5e povaiuje pFedmét
koupé za Fédné dodam'l a prodévajl’cimu vzniké prévo na zaplacem’ celkové kupnl' ceny die El. ll.
odst. 1 této smlouvy.

4. Kupujl'ci nenl’ povinen pfevzit pFedmét koupé s vadami.
5. Souééstl’ pFedévaciho protokolu budou névody k obsluze a adribé, podminky pro Udribu a ochranu

pFedmétu koupé.

IV. Zéruka za jakost, odpovédnost za vady

l. Prodévajics’ odpovidé za to, ie pFedmét koupé ma’ vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejl'mi
pfilohami. Prodévajici poskytuje kupujicimu zéruku za jakost pFedmétu koupé, a to po dobu 24
mésicfl ode dne pFeda’m' a pFevzetI' pfedmétu koupé dle El. Ill. 3. této smlouvy. Zérukou za jakost
se prodévajici zavazuje, 2e pFedmét koupé bude po dobu zéruém’ doby mI't vlastnosti dohodnuté v
této smlouve a vlastnosti stanovene prévm’mi pFedpisy, pFI’padné vlastnosti obvyklé 3 ie pFedmét
koupé bude p0 celou zéruém’ dobu plné funkém’.

2. V pFI’padé Wskytu vady na pfedmétu koupé v zéruéni dobé ma' prodévajl'ci povinnost odstranit vady
bezplatné a nejpozdéji do 7 kalendéFm’ch dnfl ode dne jejich pl'semného oznémem’ prodévajicimu,
jedné—li se 0 vadu brém’ci uil'va'nl' pfedmétu koupé, nebo do 14 kalendéfm’ch dnfl ode dne jejich
pisemného oznémem prodévajl'cimu, jedné—Ii se 0 vadu nebrénl'ci uil’vénl' pfedmétu koupé,
nebude—li pisemné dohodnuto jinak. V pFI’padé, ie odstraném’ vady vzhledem kjejimu rozsahu
nebo technické sloiitosti nem’ moine’ provést ve lhfltéch dle véty prvnl' tohoto odstavce, je
proda’vajl'ci povinen v této Ihflté kupujl’cfho o této skuteénosti pisemné informovat, tuto skuteénost
Fédné odflvodnit a navrhnout konkre’tm’ lhfltu, v m’i se zavéie takovou vadu odstranit, tta véak
mflie éinit max. 30 dm‘l ode dne uplatném’ préva z odpovédnosti za vady. Prodévajicije povinen, v
této lhflté kupujicn’mu bezplatné a bezodkladné poskytnout na’hradm’ plném’, a to stejnVch nebo
lepél’ch parametrO, jako ma’ pFedmétné souéést pfedmétu koupé a déle bezplatné a bezodkladné
uvést pFI'stroj do stavu maximélnl’ funkénosti pokud to charakter vady umoifiuje. Prodévajl’ci je
povinen pFi odstrafiovém’ vady postupovat v souladu s néroky kupujl'ciho z vad pfedmétu koupé
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uplatnényml v ozna’menl’ vady. V pochybnostech se mé 2a to, ie se jedna’ o vadu bramci uZivanI
predmétu koupé.

3. Proda’vajicf se zavazuje zaha’jit odstranova'nl' vady predmétu koupé, tj. zejména provést prohlidku
vady, zahéjit jedna’m’ s kupujl'cfm o zjiétém’ a rozsahu vady apod., neprodlené po oznémenl' vady,
nejpozdéji véak do 48 hod od okamiiku ozna’menl' vady, nedohodnou—li se smluvnl' strany pisemné
jinak. Prodévajl’ci se zéroven zavazuje provést diagnostiku vady, véetné névrhu odstraném’ vady
nejpozdéji do 72 hodin od okamiiku oznémeni vady.

4. Zéruénl' doba nebéii po dobu, po kterou kupujIcI nemCIie uiivat predmét koupé pro jeho vady, za
které odpovidé proda’vajici.

5. Kupujl’cije oprévnén uplatnit néroky z vad predmétu koupé nejpozdéji posledni den zéruénl' doby,
priéemi 2a Fédné uplatnéné se povaiuji i na’roky uplatnéné kupujicim ve formé doporuéeného
dopisu nebo emailu odeslaného prodévajicu’mu poslednl’ den zéruéni doby.

6. ProdévajI'CI' 5e zavazuje pro 06e odstranovénl’ reklamovanVch vad zajistit servis doda’vaného
predmétu koupé v misté, kde se predmét koupé nachézi, a to na vlastni néklady a na vlastnl'
odpovédnost, minimélné po dobu trva’m’ za’ruéni doby.

7. Zéruka za jakost se netyké vad prokazatelné zpflsobenVch neodbornou manipulaci nebo
mechanickym poékozenim predmétu koupé kupujicim.

8. Pro pFI’pad, ie by prodévajl’ci v prI’Ioze 6.1teto smlouvy nebo ve své nabl'dce podané ve vybérove'm
Fizem’ nabl'dl kupujI'CI'mu vyhodnéjéi podminky zéruky a servisni podpory, nei jsou uvedeny v tomto
Elénku, budou se podml'nky zéruky a servisnl' podpory ridit témito Whodnéjéimi podmInkami. Lhflty
uvedené v odst. 2 a 3 tohoto Elénku tin nejsou dotéeny.

V. Smluvm’ pokuty

1. V pripadé, ie prodévajici bude v prodlenl' s dodém’m predmétu koupé v terminu uvedeném
v ustanovem’ él. III. odst. 1 této smlouvy, zaplatl' prodévajici kupujicimu sqvnI' pokutu ve vyéi
0,05 % z ceIKové kupnl’ ceny za predmét koupé bez DPH dle ust.él.|l.odst.1te’fo smlouvy, a to za
kaidy zapoéaty den prodleni se splnénim povinnosti.

2. V pFI'padé prodleni prodévajl’ciho se zahéjem'm odstranovénl’ vad (dle él. IV. odst. 3 této smlouvy)
se proda’vajl'cf zavazuje uhradit kupujIcImu smluvm’ pokutu ve vyéi 0,05 % z ceIkové kupnl’ ceny
predmétu koupé bez DPH dle ust. (:l. II. odst. 1 této smlouvy za kaidy I jen zapoéaty den prodleni
a za kaidou jednotlivou vadu. V pripadé prodlem’ prodévajiciho s odstranovénim vady ve Ihfltéch
dle El. IV. odst. 2 véty prvnI této smlouvy se proda’vajici zavazuje uhradit kupujicimu smluvnl' pokutu
ve vyéi 0,05 % z celkove kupni ceny predmétu koupé bez DPH dIe ust. El. II. odst. l této smlouvy za
kaidV i jen zapoéaty den prodleni a za kaidou jednotlivou vadu. V pFI’padé prodlenl' s odstraném’m
vady, kterou je objektivné nutné vzhledem k jejImu rozsahu nebo technické sIoiitostI provést ve
IhOté navriené prodévajicIm ve smyslu usf. él. IV. odst. 2. véty druhé této smlouvy, nejpozdéji véak
do 30 kalenda'rnl'ch dnCI ode dne uplatnénI préva z odpovédnosti za vady, Je prodévajl'ci povinen
zaplatit kupujICImu srnIuvnI pokutu ve vyéi 0,1 % z celkové kupnl' ceny predmétu koupé bez DPH
dle ust. 61. || odst. 1 této smlouvy, a to 23 kaidy i jen zapoéaty den prodlem’ s odstranénim
jednotlivé vady.
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3. Uhl’adOU )mluvnl pukuty prodévajl’cfm nem’ dotéena dalél' existence povinnosti smluvm’ pokutou
zaji§téné.

4. Smluvnl' pokuty sjednané dle tohoto Elénku jsou splatné do 15 kalendéFm’ch dm‘] ode dne doruéem’
svy oprévnéné smluvm’ strany k jejich uhrazem’ strané povinné a budou uhrazeny
bezhotovostm’m pFevodem na bankovni Uéet oprévnéné smluvm’ strany uvedenv v pFedmétné
vyzvé. Smluvm’ pokutu je kupujI'CI' oprévnén zapoéist oproti splatm’lm fakturacim prodévajiciho.

5. Smluvm’ strany se dohodly, 2e povinnost zaplatit smluvnl' pokutu nevyluéuje prévo na néhradu
ékody v plné vVéI.

VI. Uéinnost smIouvy. Odstoupeni

1. Tato smlouva nabyvé platnosti a Uéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvm’mi stranami.
2. Odstoupit 0d této smlouvy Ize pouze z dflvodfl stanovenych v této smlouvé nebo zékonem.
3. Kupujl'ci mé prévo odstoupit od této smlouvy:

a. jestliie bylo proti prodévajl’cimu zahéjeno insolveném’ Fizem’ dle zékona E. 182/2006 5b.,
0 Upadku a zpflsobech jeho Feéem’ (insolveném’ zékon), ve znéni pozdéjéich pFedpisfl;

b. jestliieje prodévajicfv prodlem’ s dodénl'm pfedmétu koupé déle nei 30 dnfl oproti termfnu
stanovenému v ust.é|. |||.odst.1této smlouvy;

c. v pfipadé, ie by pfedmét koupé nemél poiadované Vlastnosti stanovené dle 6|. |. odst. 3
této smlouvy, resp. dle pFI’lohy 6.1te’to smlouvy;

cl. v pfipadé, ie by pfedmét koupé byl zatiien pravy tFetI'ch osobl
e. V pFIpadé neziském’ dotace. Vlastm’ realizace dodévekje podminéna zIskénIm dotace.

4. Odstoupem’m od smlouvy zanikaji véechna préva a oovinnosti smluvm’ch stran z této smlouvy
s vyjimkou néroku na néhradu ékody, nérokO na smluvm’ pokuty, a ty zévazky smluvm’ch stran, které
dle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze majl trvat i nadéle nebo u kteeh tak stanovi zékon.

VII. Ustanovenl' o doruéovém’, kontaktnl' osoby

1. Smluvnl' strany se dohodly a prodévajl'cf uréil, 2e osobou oprévnénou jednat za prodévajiciho ve
véech vécech, které se tajI' realizace této smlouvy, je:

jméno: RNDr. Roman Iéka

doruéovacf adresa: Didaktik NTL CZ s.r.o.

tel: 518 359 120

email: iska@didaktik.cz

2. Smluvnl' strany se dohodly a kupujl'ci uréil, 2e osobou oprévnénou Jednat za kupujl'ciho je:
. , Mgr. Jan Mareé - Fedite' ZSJmeno: ......................................................

, , Zékladne’ ékola, Starodubeéské 413, Praha 10 - Dubeé
dorucovaCI adresa: ............................ ..............
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tel: 272701838, nebo 602489980

email: ......................................................

3. Pokud v dobé L'JEinnosti této smlouvy dojde ke zméné adresy nékteré 2e smluvmcn stran, Je
dotéené smluvm’ strana povinna neprodlené pisemné oznémit druhé smluvm’ strané tuto zménu,
a to zpflsobem uvedea v tomto Ela’nku.

4. Smluvnl' strany mohou komunikovat i prostFednictVI'm jim’lch sch pracovm’kfl nebo zmocnénVch
zéstupcfi.

X. Zévéreéné ustanoveni

1. Dodavatel je povinen uchovévat veékerou dokumentaci souvisejl'ci s realizaci projektu véetné
UEetnI’ch dokladfi minimélné do konce roku 2030. Pokud je v éeskych prévm’ch pFedpisech
stanovena Ihflta deléi, musiji iadateI/pfijemce pouil't.

2. Dodavatel je povinen minima’lné do konce roku 2030 poskytovat poiadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancflm nebo zmocnéncflm povéFenVch orgénfl
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Uéetniho dvora, Nejvy§§iho kontrolniho
LJFadu, ph’sluéného orgénu finaném’ sprévy a dalél'ch oprévnénych orgénfl stétni spra’vy) a je povmen
vytvoFit vyée uvedenym osobém podml'nky k provedem’ kontroly vztahujl'ci 59 k realizaci projektu a
poskytnout jim pFi provédém’ kontroly souéinnost.

3. Vztahy mezi smluvm’mi stranami se Fidl’ platnym prévm’m Fédem Ceské republiky. Ve vécech touto
smlouvou slovné neupravenych se prévm’ vztahy z m’ vznikajici a vyplyvajl’ci fidl’ pFI’sluéai
ustanovenfmi zékona 6. 89/2012 5b., obéanskv za’kom’k, ve znéni pozdéjéich.

4. Ve§keré zmény éi doplném’ této smlouvy lze uéinit pouze na za’kladé pfsemné dohody smluvm’ch
stran, pFiéemi za pl'semnou formu nebude pro tento Uéel povaiovéna Wména e—mailovych 6i jinVch
elektronickych zprév. Takové dohody musi mft podobu datovam'lch, él'slovanVch a obéma
smluvnl’mi stranami podepsam'lch dodatkfi smlouvy.

S. Vztahuje—Ii se dflvod neplatnosti jen na nékteré ustanovenl' smlouvy, je neplatm pouze toto
ustanovem’, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolnosti, za nichi bylo sjednéno, nevypvé, 2e
jej nelze oddélit od ostatniho obsahu smlouvy. Smluvm’ strany se zavazujl', ie bezodkladné nahradl'
neplatné ustanovem’ této smlouvy jiny’m platnym ustanovenim sm obsahem podobnym
neplatnému ustanovenl’.

6. Proda’vajici nem’ oprévnén postoupitjakékoliv préva anebo povinnosti z této smlouvy na tFetI' osoby
bez pFedchoto pisemného souhlasu kupujl’dho.

7. Smluvm’ strany souhlasi s uveFejnénI’m této smlouvy v registru smluv, a to véetné véech L'Jdaju ve
smlouvé a jejl'ch pFI'Iohéch uvedenych Zékonné dflvody pro pfipadné neuveFejnénI' néktereno
Udaje z této smlouvy se prodévajici zavazuje prokézat kupujicimu nejpozdéji pFi uzavFem’ teto
smlouvy.

8. Smluvm’ strany prohlaéujl', 2e si tuto smlouvu pFed jejl'm podpisem pfeéetly a s jejim obsahem bez
vy’lhrad souhlasi Smlouva je vyjédFem’m jejich prave', skuteéné, svobodné a véiné vflle. Na dflkaz
pravosti a pravdivosti téchto prohlééeni pFipojuji oprévném’ zéstupci smluvm’ch stran své
vlastnoruém’ podpisy.

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichi kaidv mé platnost originélu a kaidv
z UEastnI'k této smlouvy obdrif po jednom stejnopise.

Nézev projektu je: ”Podpora vzdéla’vém’ pfirodm’ch véd a polytecMickych dovednostl’ v Z§ StarodubeLské 413,
Praha - Dubeé" E 5.0 projektu je: CZ.O7 4 67/O.O/O.O/17_054/0000940
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