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Kupní smlouva

(dále jen ,,Smlouva") uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník").

l. Smluvní strany

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Sídlo:
Zastoupená
e-mail:
telefon:
fax:
IČO:
(dále jen ,,Zadavatel")

Sochorova 552/ 15, 68201 Vyškov
. , ředitelem školy

info@sos-vyskov.cz
+420 517 348 866
+420 517 346 086
13692933

Festo, s. r. o.
Sídlo:
Zastoupený/á:
e-mail:
telefon:
fax:
IČO:
Bankovní spojení:

(dále jen ,,Dodavatel")

Modřanská 543, 147 00 Praha 4
. ,

261 099 611
241773 384
00564737

, . ,

II. Preambule

11.1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběru dodavatele
veřejné zakázky ,,Technology across generations - TAG - Dodávka výukové sady" (dále jen
,,veřejná zakázka"), která byla Zadavatelem zadávána v souladu s ust. § 27 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,zákon") a
postupem dle směrnice 36/INA-VOK Zásady vztahů orgánů jihomoravského kraje k řizenI
příspěvkových organizací.
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11.2. Veřejná zakázka byla zadána v souvislosti s realizací projektu s názvem Technology
across generations - TAG (dále jen ,,projekt"). Projekt je realizován v rámci podpory nadace
The Welux Foundations, z jejichž prostředků je hrazen a je spolufinancován zřizovatelem
Zadavatele - jihomoravským krajem.

11.3. ,,Čestné prohlášeni" znamená Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění
veřejné zakázky, které zavazuje Dodavatele k plněni stanovených podmínek a které
Dodavatel předal Zadavateli ve výběrovém řízenI veřejné zakázky. Dodavatel se zavazuje
při realizaci veřejné zakázky dodržovat povinnosti stanovené Čestným prohlášením.
Zadavatel je oprávněn plněni povinnosti vyp|ývajÍcÍch z Čestného prohlášení kdykoliv

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášeni Dodavateli. je-li k provedení kontroly potřeba
předloženi dokumentů, zavazuje se Dodavatel k jejich předložení nejpozději do 2
pracovních dnů od doručeni výzvy Zadavatele.

Ill. Předmět plnění

lll.1. Dodavatel se Smlouvou zavazuje dodat pro Zadavatele řádně a včas, na svůj náklad a
na své nebezpečí sjednané zboží dle článku IV. Smlouvy a umožní mu k němu nabýt
vlastnické právo a Zadavatel se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit cenu sjednanou
v odst. 1článku VI. této smlouvy.

III.2. Dodavatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá zboží dle
Smlouvy, umožni Zadavateli nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní povinnosti
vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy.

Ill.3. Zadavatel splní závazek založený Smlouvou tím, že zboží převezme a řádně a včas
zaplatí Cenu zboží.

lV. Specifikace zboží

lV.1. Předmětem smlouvy je dodávka výukové sady základní elektropneumatiky TP 201TP
101 včetně výukového a simulačního programu FluidSIM a PLS Siemens SIMATIC - S7-1200
v rozhraní edutrainerCompact pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště
Vyškov, příspěvkovou organizaci v rozsahu dle technických podmínek, které jsou součástí
smlouvy a přesně specifikuji zboží, které je předmětem smlouvy.

Technická specifikace - Nabídka č. 2511260652 je přímo samostatnou přílohou smlouvy.
Dodavatel se zaručuje, že předmět plnění splňuje veškeré požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN.
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lV.2. Dodavatel se zavazuje, že v rámci předmětu plnění poskytne rovněž dopravu na místo
plněni, zprovoznění dodaného zboží a základní zaškolení obsluhy.

lV.3. Dodavatel se zavazuje, že dodá celý předmět plněni tak, jak je specifikován
v přílohách této smlouvy.

V. Doba plněni a místo dodání

V.1. Dodáni předmětu plněni je sjednáno do 80 dnů od účinnosti této smlouvy. To
znamená, že porušením tohoto závazku je nedodáni kteréhokoliv bodu předmětu zakázky do
80 dnů od účinnosti této smlouvy. Toto ustanovení je zajištěno smluvní pokutou sjednanou
Smlouvou.

V.2. Splněním dodávky se rozumí protokolárnI předáni a převzetí zboží Zadavateli v místě
sídla Zadavatele. O dodání a převzetí zboží sepíše Dodavatel se zástupcem Zadavatele dodací
list, v němž potvrdí, že dodané zboží bylo předáno bez zjevných vad a vsouladu
s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsáni dodacího listu na zboží
začíná plynout záruční doba podle Smlouvy.

V.3. Místem dodání je Sochorova 552/15, 682 01Vyškov.

VI. Cena zboží a platební podmínky

Vl.1. Smluvnístrany se dohodly na této výši Ceny zboží:

Cena bez DPH 199 500 KČ

(slovy: jednostodevadesátdevěttisÍcpětsetkorunčeských)

dph ve výši 41 895 kč

(čtyřicetjedentisÍcosmsetdevadesátpětkorunčesých)

Cena včetně DPH ve výši 241395 kč

(slovy: dvěstěčtyřicetjedentisÍctřistadevadesátpětkorunčeských)

(dále též ,,Kupní cena", nebo ,,Cena zboží")

Vl.2. Cena zboží vztahujÍcÍ se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodánítak, jak je
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je
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překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ov|ivňujÍcÍch výši dph u ceny
sjednané Smlouvou.

Vl.3. Zadavatelem bude Kupní cena uhrazena po dodáni a převzetí celého předmětu
Smlouvy, dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

VI.4. Po dodání zboží předá Dodavatel Zadavateli daňový doklad - fakturu za dodání
dodávky.

Vl.5. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem
Č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude
obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Zadavatel oprávněn daňový doklad - fakturu
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Dodavateli. Dodavatel je povinen takový daňový
doklad - fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad - fakturu - lhůta splatnosti
počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu
- faktury Zadavateli. PřIlohou daňového dokladu - faktury musí být kopie dodacího listu
potvrzeného zástupcem Zadavatele.

VI.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami
dohodnuta na 30 kalendářních dni ode dne řádného doručení daňového dokladu - faktury
Dodavatelem Zadavateli. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený,
bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Zadavatele.

VIl. Součinnost smluvních stran

VILI. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilI k vytvoření potřebných podmínek
pro dodání zboží dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvnIho
postaveni. To platí i v případech, kde to nenívýslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VIl.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých
možnosti všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních
povinností.

VIl.3. Dodavatel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění
povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatřeni směřujÍcÍ k dodrženi podmínek
stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Zadavatele před škodami, ztrátami
a zbytečnými výdaji a že poskytne Zadavateli veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou součinnost.
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Vll.4. Dodavatel je povinen umožnit Zadavateli a všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly Zadavatele, provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

VIl.5. Tato Smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejněni těchto smluv
a registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Zadavatel.

Vll.6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy na profilu zadavatele na
https'//zakazkY.kraibezkorupce.cz/profi|e display 158.html, což je povinností Zadavatele dle
pravidel JMK - zřizovatele. Zveřejněni provede Zadavatel.

VIII. Záruka za zboží

Vlll.1. Dodavatel v souladu s § 2113 a násl. Občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost
předmětu plněni dle ČI. III. a ČI. lV. Smlouvy po dobu minimálně 12 měsíců ode dne předání a
převzetí zboží.

Vlll.2. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Dodavatel neprodlené zahájení opravy
zboživ sIdle Zadavatele a to do 48 hodin od nahlášenívady.

Vlll.3. Za nahlášeni vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného
(elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Dodavateli.

lX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

lX.1. Pro případ porušeni níže uvedených smluvních povinnosti si dohodly strany Smlouvy
tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. Občanského zákoníku niže uvedené smluvní pokuty,
jejichž sjednáním není dotčen nárok Zadavatele na náhradu újmy způsobené porušením
povinnosti, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty
může být započítána s pohledávkou Dodavatele na zaplaceníceny.

lX.2. Pokud bude Dodavatel v prodlení se splněním svého závazku dodat zboží nebo jeho
část ve sjednaném termínu plnění, je Zadavatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu
ve výši 20,- kč za každý i započatý den prodlení.

ix.3. Dojde-li ze strany Zadavatele k prodlení při úhradě faktury je Dodavatel oprávněn
požadovat úhradu úroku z prodleníve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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lX.4. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištěni a druhá strana
je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž
se týká úroků z prodlení.

lX.5. Smluvní pokuta za porušeni povinnosti vyp|ývajÍcÍch z Čestného prohlášení - zjisti-li
Zadavatel porušení kterékoliv povinnosti vyp|ývajÍcÍ z Čestného prohlášeni (příloha č. 2 této
smlouvy), je oprávněn po Dodavateli požadovat a Dodavatel je povinen uhradit smluvní
pokutu ve výši 2 .000,- kč za každý zjištěný případ.

X. Odstoupeni od Smlouvy

X.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to
stanovi zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva
a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na
náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajÍcÍch se volby práva,
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanoveni, které podle projevené vůle stran
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí
zejména:
1. jestliže se Dodavatel dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než čtrnáct
kalendářních dnů, a/nebo
2. jestliže bude zahájeno insolvenčnI řízenI dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozÍcÍ úpadek
Dodavatele.

XI. Společná ustanovení

Xl.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně čIslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy
na jedné listině.

Xl.2. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních
Smlouvy tvoří nedIlnou součást Smlouvy.

Xl.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a
místně přIslušnými soudy České republiky.
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XII. Závěrečná ustanovení

Xll.1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu
uzavřít. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem zveřejnění podle bodu Vll.5.

Xll.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž
Zadavatel obdrží jedno vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní
sIlu originálu.

Xll.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

Xll.4. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
Příloha č. l: Technická specifikace - Nabídka Č.2511260652
Příloha č. 2: Čestné prohlášení

XIl.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašujI, že si Smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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