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Kupní smlouvy

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení s 2079 a následujících

zákona Ó' 8912012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský

zákoník")

Smluvní strany

1' Domov ve Zboži, příspěvková organizace
se sídlem: ZboŽÍ,582 91 Světlá nad Sázavou
lČ: 601 28097 , DlČ: CZ60128og7
zastoupená: lng. Bc' Josefem Procházkou, ředitelem organizace
(dále jen ,,kupující")

a

2. Pro Cleanlife s. r. o.
sídlo: Rybná 716124, Staré Město, 1 10 00 Praha 1

zastoupená: Daniel Večerka, jednatelem společnosti
lČ: 04303342, D]Č: czo43o3342
bankovníspojení: Čsog
číslo účtu: 2791 15058/0300
(dáIe jen,,prodávající" 

)

Článek l.

Předmět sm!ouvy

1' Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboŽí

- Antibakteriální HEPA filtr v rámci prevence šíření nákazy covlD-19 - 9 ks

- Antibakteriální předfiltr v rámci prevence šíření nákazy coVID-19 - 36 ks

Pro CleanLiÍe s'r'o.

Rybná 716124 Staré Město, 110 00 Praha '1 i Czech Bepublic
tel , +420 608 837 006. +420 777 269 921 l Emai|:inÍo@'cleanlrfe.cz l lCO:04303342l DlC;CZ04303342 www.cleanIife.cz



CLEAN LIFE P,{ÍlTť;
- K dodanému zboží se váŽe také servisní výměna a odstranění prachových částic včetně
vnitřní dezinfekce v rámci prevence šíření nákazy covlD-19 - 5 ks a provozní náklady'

2' Kupující se touto smlouvou zavazuje řádně dodaný předmět koupě od prodávajícího
odebrat a zaplatit kupnícenu dle příslušných ustanovenítéto smlouvy.

Článek ll.

Místo plnění

Místemplnění prododánizbožíjeDomovveZboži, P.o.,sesidlem: ZboŽi1,582 91 Světlá
nad Sázavou.

Článek lll'

Doba plnění

Prodávajíct se zavazuje dodat zboŽí nejpozději do 31 .05' 2021

Článek lV.

Dodací podmínky

1' Prodávajíci se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v rozsahu uvedeném v Článku
č. této smlouvy a zaškolit obsluhu.

2' Dodávka se povaŽuje dle této smlouvy za splněnou, pokud předmět koupě bude řádně
předán kupujícímu v místě plnění. Přijetí bude potvrzeno podpisem dodacího listu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

Článek V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Rozpis ceny předmětu koupě:
- 9 ks - Antibakteriální HEPA filtr v rámci prevence šíření nákazy covlD-19: 39 198,35 Kč

bez DPH, t!. 47 430 Kč s DPH
- 36 ks - Antibakteriální předfiltr v rámci prevence šíření nákazy covlD-19: 2 856,20 Kč
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bez DPH, tj. 3 456 Kč s DPH
5 ks - Servisní výměna a odstranění prachových částic včetně vnitřní dezinfekce v rámci
prevence šíření nákazy covlD-19: 1 991 ,74 Kč bez DPH, tl' 2 410 Kč s DPH
1 ks - Provozní náklady: 1 980,'17 Kčbez DPH, tj. 2 396 Kč s DPH

Celková cena: 46 026,45 Kč bez DPH, tj. 55 692 Kč věetně DPH

2. Celková kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena Ve výši 46 026,45 Kč bez
DPH, tj. 55 692 Kč včetně DPH (DPH je vy výši 21 %). Kupní cena je dohodou stanovena jako
nejvýše přípustná a je moŽno ji překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku
odpovídající změně DPH. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena
včetně DPH'

3. Kupní cena uvedená v předmětu koupě je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady
prodávajícího (např. dopravné do místa plnění či zaškolení personálu).

4' Doba splatnosti faktury je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran v délce 10
kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury kupujícímu ' Za den doručení
faktury se povaŽuje den potvrzeného osobního předánífaktury kupujícím nebo den potvrzeného
doručení faktury poštou či kuýrní sluŽbou. Den uskutečněného zdanitelného plnění je den
předání a převzetí zboŽíjako celku

5. Daňové doklady musí obsahovat náleŽitosti daňového dokladu podle platné daňové
legislativy. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud
neobsahuje poŽadované náleŽitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. oprávněným
vrácením faktury přestává běŽet původní lhůta splatnosti. opravená nebo přepracovaná faktura
bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

6. Kupní cena bude kupujícím zaplacena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
uvedený v čl. l. této smlouvy, tj. na účet, ktený je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn
způsobem umoŽňujícím dálkový přístup dle ustanovení $ 98 zákona o DPH. okamŽikem
zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu
prodávajícího.

7 ' Pokud Se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem Ve

smyslu ustanovení s 109 odst' 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, Že kupující uhradí
ve faktuře kupujícím vyčíslenou výši DPH přímo příslušnému správci daně. V takovém případě
je kupujícím takto provedená úhrada DPH považována za uhrazení příslušné výše DPH
fakturované prodávajícím.

Článek Vl.

Záruka
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1' U předmětu koupě se sjednáv ázáruinidoba na 12 měsíců. odpovědnost prodávajíciho

za vadyprodávaného' zboŽí zanikáv případě běŽného opotřebení'

Článek Vll.

Smluvní pokuta

1.Vpřipadě,ŽekupujícínedodrŽidobusplatnosti-fakturdlečl'Vod1!'2télosmlouvy,má
prodávajici právo pozaooúat úrok z íilĚ;i ňáximálnc u"_uysi 0,05 % z dluŽné částky'

2'Vpřípadě,Žeprodávající1esolnídodánipředmětukoupěv-termínuuvedenémvěl.lll.
Smlouvy, ma xupu'iii pravo poz"o5irut ffi;rá"Eiji.."'šr.l'"ni pokutu ve výši o'o5 o/o Z

celkové kupni "";;;; 
rlzáti i započatý den prodleni'

Článek Vlll.

Nabytí vlastnického práva

KupujicinabývávlastnicképrávokpředmětukoupěokamŽikemjehopřevzetí.

ČÉnek lX.

odstoupení od smlouvy

Kromě důvodů stanovených občanským zákonikem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit

v následujících případech:

a.Prodávajícívpřípadě'ŽenastraněkupujícíhodojdekprodlenisplatboudelšíneŽ30
dnů po splatnosti a pokud kupující nesjedná napr.uu oo-z onů,'přestoŽe bude prodávajícím na

tuto skutečnost prokazatelně upozorněn'

b.Kupujícivpřípadě,Ženastraněprodávajicíhodojdekneplněnípředmětutétosmlouvyv
termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení teto smtouvy a pokud prodávající nesjedná do 7

dnů náprauu, pi".,oze ůuoe xrprii.i* 
^a-tuto 

skutečnost prokazatelně upozorněn'

Článex X.

Závéreé'ná ustanovení

1' Tato smlouva Se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních'

prodávajícího.

jedno pro kupujícího a jedno pro

Pro Cleanlife s.r.o'
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3. SmluvnÍ strany prohlašují, Že si tuto smlouvu přečetly, Že se dohodly na celém jejím

obsahu, Že se smluvnimi podmínkami souhlasí a Že smlouva nebyIa podepsána v tísni aniza

nápadně jednostranně nevýhodných podmínek'

4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněnÍm této smlouvy v registru smluv v plném zněni'

zejména pak prohlašuji, Že Žádnáčást smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve

smyslu S 504 zákona č,' 8gt2o12 Sb', občanský zákonik'

V Jeseníku dne 1 1' 05' 2021 Ve Světlé nad Sázavou dne .-/|'.6''kll''

"' DanielVečerka
jednatel společnosti

Pro CleanLite s.r.o.

zbf/ží 1',

lng. Bc. Jos Procházka

Rybr:á 716/24 Slaré llésto' ] 10 00 Praha
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