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EVRoPSKÁ UN|E
Evropský bnd pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionálnÍ operačnÍ program @t MINISTERSTVO

PRo MísTNí
RozvoJ ČR

KUPUlÍCÍ:

se sÍdlem:
lčo:
Dlč:
zastoupený:
bankovnÍ spojení:
čÍslo účtu:
telefon, e-mail:
datová schránka:
kontaktní osoba:

KuPNí sMLoUvA

t.

Smluvní st]any

VyššÍ odborná škola, StřednÍ průmyslová škola automobílnía technická,
české Budějovice, Skuherského 3
Skuherského L27 4l3, 37 0 04 české Budějovice
00s82158
c200582158
Bc. Janem Šíndelářem, ředítelem školy
KB a.s., pobočka české Budějovice
43830231/0100
387 90t4t7, ho rtova @spsa utocb.cz
qrSxq4m
lng. Marta Hortová

(dále |en ,,kupující"l na straně |edné

PRoDÁvAJÍcÍ: Diametral obchodní společnost s.r.o.
se sÍdlem: Václava Špačka 1759, 193 00 Praha 9 - HornÍ Počernice
tčo: o77L6435
Dlč: cÁo77t64g5
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze C 306165
statutární orgán: VÍt Majtás, jednatel společnosti
bankovní spojení: Raitfeísenbank
číslo účtu: 1098895002/5500
telefon, e-mail: 776246147, v.majtas@diametral.cz
datová schránka: hehq5n5
kontaktnÍosoba: VÍt Majtás

(dále |en ,,prodávající"l na straně druhé

SmluvnÍ.strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto kupnÍ smlouvou (dále jen
,,smlouva"), jakoŽ i práva a povinnosti z této smlouvy vyphývající, budou řešit podle příslušných
ustanovení zákona č,89l20L2 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník").

il.
Úvodní ustanovenÍ

Tato kupnÍ smlouva je uzavÍrána na základě výsledků zadávacího řÍzení veřejné zakázky na dodávky
vyhlášené kupujÍcím jako veřeJným zadavatelem dle ust. 9 4 odst. 1 pÍsm. d) zák. č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ,,Zákon" nebo ,,ZZYZ"), pod názvem ,,Dodávka
vybavení elektrolaboratoře" (dále jen ,,veřejná zakázka"|, dle ktených byla nabídka prodávajícího
vybrána jako nejvhodnější' Neobsahuje_lí tato smlouva zvláštnÍ ustanovení, vykládají se práva a
povinnosti stran podle nabídky prodávajícÍho a zadávacích podmínek veřejné zakázky.
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DodávkapoptáVanéhovybaveníazařízeníJerealizovánavrámciprojektusnázvem
,,Ce|oŽlvotnÍ vzaaavlni' pro 4. průmyslovou revoluc!" s reglstračním číslem

Cz..o6.2.67lo.oto,olL6-osqíolú$qt, kt.n1 je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského

fondu pro regionálníro-zvo; a integrovaného regionálního operačního programu (lRoP)'

Smluvní strany pronrasuji, že údá;e uvedené v této smlouvě a oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právnÍ skutečností v době uzavření smlouw. Smluvní strany se dále zavazuj(' 2e

změny dotčených údajů oznámÍ bez prodlenídruhé smluvnÍstraně' SmluvnÍstrany prohlašujÍ'

i" oróuv podepisujícítuto smlouvu jsou k tomuto jednáníoprávněny'

piJau.ii.ii" odbórně způsobilý k zajištěnípředmětu plněnídle této smlouw'

L. Touto smlouvou se prodávající zavazuje za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu vybavení

elektrolaboratoře.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží v takové kvalitě a provedení, jaká odpovídá

technickým standardúm a noimám uvedeným v PřÍloze č. 2 - Technická specifikace předmětu

zakázky.
3. Kupující se zavazuje, že zbožÍ převezme v souladu s čl' V smlouvy a zaplatÍ prodávajÍcÍmu

sjednanou kupnÍcenu dle čl' Vl této smlouvy'

4' Srnluvní strany si ujednaly, že místem prnenr je školní objekt SenováŽné nám' 4' české

ilt.
Předmět a místo plnění

lv.
Doba pInění

v.
Předání zbožÍ

Budějovice.

z

Prodávající se zavazuje dodat zboŽí v množswí a s technigkými parametry dle Přílohy č' 2

(Technická specifikace) a splnit veškeré své smluvnÍ povinnostivztahujícÍse podle této smlouvy

kdodání zalízení, instaiaci, zprovoznění včetně zaškolení, nejpozději do 90 dnů od nabytí

účinnosti smlouvy.

Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení plněníveřejné

zakázky nebude možné aoailet (např. prááloužení průběhu zadávacího řízení či jiné

nestandardni okotnosti), posouvá se termín zahájení plnění veřejné zakázky o dobu (počet

celých dnů) odpovída;tcioitce trvání překážky, pro 
-K.,ou 

nebylo m_ožné plnění veřejné zakázky

i.r,,aii,, '.ri'átní 
aeira oouv realizace plněnÍveřejné zakázky se však nemění'

Dodáním zboží se 1o^'i pieaani zboií kupu;ícímu v místě plnění na základě potvrzeného

dokladu dle čl. V odst. 1 této smlouvy a předániveškeré technické dokumentace dle čl' V odst'

5tétosm|ouvyvčetněukončenízkušebníhoprovozuapředánífunkčníhocelku.

1. Zboží podle čl. lll odst. 1 této smlouvy bude v místě plnění dodáno kupujícímu datovaným

dodacím listem, a následně předáno předávacím protokolem nebo jiným obdobným

dokladem, který je za kupujícÍho oprávnÉn podepsat příslušný zástupce technických podle

záhlaví této smlouvy . .. bróoau.jícího osoba oprivněná jednat ve věcech technických podle

záhlaví této smtouw. v pri'rusném dokladu bude smluvními stranami potvrzeno splnění

veškeďch smluvnÍch povinností prodávajícího vztahujícÍch se podle této smlouvy k dodání

zboží.

2. V rámci přejímajícÍho řízení bude kontrolována zejména:

a)kompletnostdodanéhozbožídlesmlouWazadávacídokumentace,
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b) vizuální kontrola dodaného zboží,
c) provedení kontroly funkčnosti zboŽí ze strany kupujícího.

3' Pro přejímací řízení připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro přejímku' Prodávající
je povinen doložit u přejímajícího řízení:
- odvoz a likvidace veškerého vzníklého odpadu s doložením dokladů o likvidaciodpadu,
- návody k použití a k obsluze dodaného zboží tam, kde je k užÍvání zboží vyžadován,
- ostatní doklady týkající se dodaného zboží vyžadované právními nebo jinými obecně

závaznými normami nebo touto smlouvou (zejména prohlášení o shodě, záruční listy,
protokoly o provedených měřeních), to vše v originále nebo ověřené kopii.

4. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i

s uvedením důvodů potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se aplikujÍ
ustanovení tohoto článku obdobně.

5. Veškerá technická dokumentace k dodávanému zbožÍ bude v českém jazyce:

a) Návod na obsluhu a údržbu v tištěné i elektronické podobě.
b) Seznam přÍslušenstvÍ a příslušných dokladů s tÍm souvisejÍcích.

6. Bez náležitostí uvedených v tomto článku nenídodávka splněna.
7. ProdávajícísplnÍsvou povinnost dodánÍm zbož( ajeho řádným předáním bez vad.

vt.

Kupní cena a platební podmínky

1' Kupní cena za zboží činÍ

celková cena bez DPH: ,.727 43t,SKa
DPH z celkové ceny: 3627ffi,63Kt
Celková cena včetně DPH: rt 2 090 192,191G

2. KupnÍ cena je sjednaná jako pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené
s dodáním zboží kupujícímu a se splněnÍm veškerých smluvnÍch povinností prodávajícího
podle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této smlouvy sjednávají, že kupní
cena nebude ovlivněna jakýmkoliv kolísáním cen, včetně inflace a kursouých změn'

3. Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktury prodávajícího se splatností 30 dnů ode
dne jejího prokazatelného doručení kupujÍcÍmu, přičemž prodávající je oprávněn vystavit
fakturu nejdříve prvního dne následujícího po dni oboustranného podpisu předávacího
protokolu či jíného obdobného dokladu ve smyslu čl. V této smlouvy, vyhotoveného při

řádném předání zboží bez vad.
4. Daňouý doklad - faktura prodávajícÍho musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu

podle platných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby,

bankovnÍ spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejÍho doručenÍ kupujícímu, formou a

obsahem musÍ odpovÍdat zákonu o účetnicwí v platném znění a zákonu o dani z přidané

hodnoty v platném zněnÍa musí mít náležitosti obchodnÍ listiny. KaždÝ účetnÍ a daňovú doklad
musí obsahovat identifikaci proiektu: ..celožlvotní vzdělávání pro 4. průmyslovou revolucl" s

reglstračním číslem cz,o6,2,67lo,olo,0lt6-0s4lo0íl,4947 a názvem akce "Dodávka rrybavení
elektrolaboratoře". V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená prodávajÍcím

náležitosti podle předchozího odstavce, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné
s touto smlouvou, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajÍcímu odeslat zpět
k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba její splatnosti a kupující nenív prodlení
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5.
;il.T,li:"Jl"|]:Hff: iff l!';"?:?il 

spla tn osti počn e běžet n ejd říve d n e m do ru če n íPokud kupujÍcí uplatní nárok ;;;;;.ilí * dy zboží velhůtě splatnosti faktury není kupujícínH''H"1i:;'Ť!il:lffiilÍf:'k;i.fi tupniceiu'óň;;k"'odstraněnÍvaayzuáŽi

vil.

t' ProdávajÍctje povinen dodávat zboží kupujícÍmu a plnit všechny své povinnosti podle této

"iffi:i'.:i;itť"''#:]n|ffi ilHlf':Hlff 
'l,1,li!'i',i,.J;;;kýo'1J."ň.ny.n

2. Prodávajícíje povinen provést po dodáníadalších';;iállod'i:rilř;;!';::;*l#il::1,.'J::lji.",:",";,ffi 
:ill,:ff j:

' ;;i#.T'Íil,."r''' Bslzool''o', 
" odpadech;;i#;ě některých JalšÍch iakonů,3' Prodávajícíje povinen zajišťovat plnění podle čl. lll odst. 1 této smlouvy. Pokud předmět plnění

nezajišťuje prodávající:l'' i'ii o;;ffi zajistit ,vr,r.aie prostřednictvím óoaJoa.l.t"lu,které uvedt ve své nauioce'v L;.T;l;"..rrí" }r..ii'.ř ořr:!:, že prodávajícÍ v souladu se
zadávací dokumentací dane u"r"jnl ..řJ.*r' o.*a.rr rpj,ic"ilJs'ii tvatirirace prostřednictvÍmpoddodavatele' musÍ ,"*o pJja-ol'.*:l-: 

É;;ii*ň.ii., část plnění poskytovat.Prodávající ie onráv1ěn. 
'ňu''*_ '"ooTJavatele, 

po'*i 'ňr 
prokázal splnění části

kvalifikace, jenzazáuažný.h lil;;,í;, o"'lo9pr1a;,b;Ňffiun,.r.' 
kupujícÍho, přičemžnovy poddodavatel 

.musí ai.p"i*.i'',n,'atnj -;.il; -tvalifikac| 
kterou půvoonÍ

poddodavatet prokázalzaPJá*jí;í**- 
tu'pujicí nesmir",]til.J.'ěnou poddodavaiele bez

objektivn Ích důvodů oa' ňno ui' p;k;;fi oúaou oiíilš,ré ;;ň"n* předloženy.

Práva a povlnnostl smluvních stran

vilt
Záruka za Jakost, vady plněnÍ

1' ProdávajícÍ toutl;1lo1vou. poskytuje 
|unul|crmu na dodané zboží\árukuza jakost ve smyslu

' ii#i i: ŤJ;jjj"l j *Jfi ."-:'#: 
j;;lr ,*.:ůhTlil' 

l n ě 60 m ě s íc ú,,'", p. k, iu" z+2' 
;:11'.""i:ffi 1'!"::,tix.5:?:xlíit'Jl"'*ffi;il:Tí,,1";;,f.pů,oo'e kpoužitÍ pro

'n 
íii[ryffnff.T 

i*"i j*''oi"l"n"''i'.'h; 
o,;;#'..iun" zboží podle této smlouvy

: í{{!iffi't.:l11l!.i:'-:ff}l'j:iff[11:;;pujÍcí zbožÍ řádně užÍvat pro vady, které5. abožÍ je vadné, nemá_ň vlast'"!,],..#".ne u ,rt.liulnis ,ogs a-2096 občanského zákonÍku,
neodpovídá_li požadavků' ;;;;ň 

'vtéto ,'louue, prirrusny' právním předpisům,normám nebo jiné aolumenůc] řili'ii.r ." rl"aa'i iu5ilin"or. neumožňuJá -li už(ván!,

!tT[ť{;J.,,1_Tlůx;':''1í'.TJ:ti:iťť;''.ffi ;:fi :ii.l',a*r.i..i*n}.np.onebezpečí škodv na *'pui,.ir'", ;ř;;;""í až později. , kterou má věc při'přectroau6' Prodávající odpovídá 
'; "il';-k';;j'" irii*," zárucřjooe zboŽí. Zavady, které se objeví po

- ;::"T::době' 
odpovraa lei';;ii', lJJ,lže byly ;;;;il;J způsobeny po,.usiiň i"r,o7 ' Před uplynutím sjednan! záručnílhůty se prodávající zavazuje odstranit případné vady, kteréJlfi'*"nou 

v záruční o"ue 
' 
iil' 

'"lJ*"r,, ňuii.ňfi*';,nek sjednaných pro záruční
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8. Vady zboží, které oznámí kupujÍcí strana části zboží, keré podle této smlouvy nabyl,
prodávajícímu, je prodávajÍcí povinen bez zbytečného odkladu odstranit na své náklady
opravou, zvolÍ-li si kupující takorni nárok z vad ve smyslu s 2106 občanského zákoníku.

9. Kupující je povinen zjištěné vady zboŽí oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu
pÍsemnou formou prostřednictvÍm datové schránky uvedené v záhlaví této smlouvy.
V oznámení vady kupující písemně oznámí prodávajícímu jejÍ vrýskyt, vadu popíše a uvede, jak
se projevuje.

10. Nejpozději do 5 kalendářních dnů od obdržení vad zboží dle bodu 9 tohoto článku je
prodávající povinen navrhnout a projednat s kupujícím způsob odstranění vad a písemně
oznámit kupujÍcÍmu, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamací neuznává. Pokud
tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujÍcÍho uznává. Prodávajícíje povinen uplatněnou
vadu odstranit i v případ, že uplatněnítakové vady neuznává. V případě sporu o oprávněnost
uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudnÍho
znalce stanoveného kupujícím. V přÍpadě, že se prokáže, že vada byla kupujícÍm uplatněna
neoprávněně, je kupujÍcí povinen nahradit prodávajÍcímu náklady na odstranění takové vady.

11. ProdávajÍcÍ se zavazuje vady zbožÍ odstranit a napravit neprodleně, nejpozději do 25
kalendářních dnů od doručeníoznámenívad zboží dle bodu 7 tohoto článkuj, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak. Provedenou opravu vady prodávající předá kupujícímu písemně
formou předávacÍho protokolu, přičemž v tomto protokolu mimo jiné uvede, kdy kupující
právo z vady zařízení uplatnil, jak byla vada odstraněna a dobu trvání odstranění vady.

12' V záruční době může kupujÍcÍ uplatnit svá práva zvad za podmÍnek uvedených v g 2079 a násl.
občanského zákoníku. Prodávajícíje povinen reklamovanou vadu odstranit předně dodáním
nového (náhradního) zařízeníčijeho části bez vad, není-li to vzhledem k povaze reklamované
vady nepřiměřené.

13. V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je kupujícÍ dále oprávněn vady
nechat odstranit třetÍ osobou na náklady prodávajícÍho, a to i bez předchozÍho upozornění na
tuto skutečnost.

14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záručnÍ lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatilěnou. V případě opravy
v záručnÍ době se tato prodlužuje o dobu od oznámenÍ závady kupujÍcÍm po jejÍ odstraněnÍ
prodávajÍcÍm.

15. NebezpečÍ škody na zbožÍ přechází na kupujÍcího okamžikem protokolárního převzetí zboží bez
vad.

tx.
Smluvní pokuty

1. Za nesplněnÍ závazku ze smlouvy sjednávají smluvní strany následujÍcí smluvnÍ pokuty:

a) za prodlenÍ prodávajícÍho s předáním zboží způsobem podle čl. V této smlouvy ve
lhůtě podle čl. lV této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujÍcímu smluvní
pokutu ve rnýši 0,2o/oz celkové kupnÍceny zakaždý, byt i započatý den prodlení;

b) za prodlení prodávajícího se splněním povlnnosti odstranit vady božíve lhůt podle čl.
Vlll. odst. 9 této smlouvy je prodávajícÍ povinen zaplatit kupujícÍmu smluvnÍ pokutu
ve výši o,2Yoz celkové kupní ceny za každý, byt i započatý den prodlení do odstranění
všech uplatněných vad;

c) za každé jednotlivé porušení povinnosti vyplývajícÍ z čl. Vll odst. 1 až 3 smlouvy je
prodávající povlnen zaplatit smluvnÍ pokutu ve výši 30 ooo,- Kč za každé jednotlivé
porušení této povinnosti;

d) za porušení povlnnosti vyplývající z čl. Vll bod 4 smlouvy je prodávaJÍcí povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši to % z celkové kupní ceny;
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e) v případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupujÍcí
povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlenÍve výši 0,05 %zdluŽné částky za každý,
byť i započatý den prodlení.

z. Uplatnění nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo domáhat se náhrady škody vzniklé
v důsledku zkušenostízakládajícÍch právo na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu
krytém smluvnÍ pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvnÍ pokutu.

3. SmluvnÍ pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně.

4. Všechny smluvní pokuty vypočÍtávají z celkové kupnÍ ceny bez DPH dle čl. Vl odst' 1 této
smlouvy.

x.

odstoupení od smloutly

1. odstoupenÍ od smlouvy se řídí ust. 5 2001 občanského zákoníku, pokud nenÍ dále stanoveno
jinak.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozum zejména:

a) prodlenÍ prodávajÍcího s dodáním zboží delším než 30 dnů;
b) nedodrženítechnické specifikace zboží uvedené v nabÍdce prodávajícího;
c) prodlenÍ s neodstraněním vad prodávajícím v souladu s čl. Vlll bodu 9 této smlouvy

delšÍm než 60 dnÍ;

d) pokud se prodávajÍcÍ rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č.18212006 sb.
insolvenčnÍ zákon, v platném znění.

3. odstoupení od této smlouvy musÍ být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení
písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této smlouvy kupujícím
z důvodu výše uvedených podstatných porušenÍ smlouvy prodávajÍcím, nemá prodávající

nárok na náhradu jakýchkoliv od té doby vznik|ých nákladů. t

x!.
BankovnÍ záruka

1. BankovnÍ záruka nenÍ požadována.

xil.
Závěrečná u|ednání

1. SmluvnÍ strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažujÍ za obchodnÍ
tajemstvía udělujísvolení k jejich užitía zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

2. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho

část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č'

340|2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přÍstupu k informacÍm ve
znění pozdějších předpisů, zák. č. t34l20L6 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
V rámci vyloučenÍ všech pochybnostÍ smluvnÍ strany prohlašujÍ, že takové uveřejnění této
smlouvy nebo jejích částÍ ze strany kupujícího nevyžaduje předchozÍ souhlas prodávajícího.

3' obsah této smlouvy lze měnit v'ýhradně pÍsemnými smluvními dodatky podepsanými

statutárními zástupci obou smluvnÍch stran vyplývajícÍch ze smlouvy anebo v souvislosti s nÍ

mají význam pouze oboustranně podepsané listiny, resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné

pÍsemnosti jsou bez právního rr'ýznamu.

4. Tato sm|ouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden
prodávajícÍ.

5. SmluvnÍ strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a
s celým obsahem smlouvy souhlasí.
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6' Prodávající není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu kupujícího svá práva
a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt, Práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povínny se
vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy

7, Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu, že je proti němu zahájeno insolvenční
řízení podle zák' č. 782/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. Vtakóvém případě je
kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

8' Prodávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k lnikonu kontro|y projektu, z něhož je
zboží hrazeno, provést kontrolu nákladů související s plněním předmětu smlouvy, a to po dobu
danou právnÍmi předpisy k jejich archivaci. ProdávajícÍ se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu
finančnÍ kontroly dle zákona č,.32o/2oot Sb., o finanční kontrole, v platném zněnÍ.9. Prodávající je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a
její přÍlohy, veškeré originály účetnÍch dokladů a originály dokumentace a dalšÍch dokumentů
souvísejících s realizací zakázky do roku 2O31. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným
v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictvÍ, v platném znění, a v zákoně č. 4ggl2oo4 Sb., o
archivnictvÍ spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění. ProdávajÍcí je povinen
minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejÍcí
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva
pro místní rozvoj čR, Ministerstva financí čR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ,Ao"), Platebního a certifikačního
orgánu (dále je ,,Pco"), příslušného orgánu finanční správy a dalšÍch oprávněných orgánů
státní správy. Je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky ke provedení kontroly
součinnost.

10. PřÍpadné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a mÍstně
příslušnými orgány české republiky.

11. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právnÍ vztahy založené touto smlouvou se budou
řÍdit právním řádem české republiky.

12. Text smlouvy má přednost před přÍlohami v případě, že text , přílohy nenÍ v souladu
s ustanovením této smlouvy.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejÍho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejněnÍv registru smluv. Tato smlouva je účinná do úplného splněnÍ práv a povinností
z této smlouvy vypl'ývajících.

V českých Budějovicích dne: /a. 4. "?aŽy' V Praze dne:

Za kupujícího: Za prodávajÍcÍho:

r

Ptet
díD iL

/t 2rZ/

Bc. J ndelář
Iředitelškoly

NedÍlnou součástÍ této smlouw ie:
Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu zakázky vč. cenové nabídky
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