
Příloha č. 2

KUPNÍ SMLOUVA
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Smluvní strany

1. 4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace
Se sídlem: Hradební 52/14, 350 02 Cheb
Zastoupena: Ing. Miroslavem Křížem, ředitelem školy
lČ: 70987475
DIČ: CZ70987475
Bankovní spojeni:
ČÍSĹO účtu:

(dále jen ,,kupuj'/cř)

a

2. Merkur Interier, s.r.o.
Se sídlem: Chlumova 1437/1, 586 01jihlava
Zastoupena: Ing. janou Havelcovou, jednatelkou firmy
lČ: 27720641
DIČ: CZ27720641 ·
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54465
(dále jen ,,prodávajlcl'")

P

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen ,,občanský
zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v ČI. l této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době
uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavážuji, že změny dotčených údajů oznámi bez prodlení písemně
druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné
uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. prodávajici prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu prodávajÍcÍho je prodávajícI povinen doložit vlastnictví
k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto práVnímu jednání oprávněny.

5. ProdávajÍcÍ prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Ill.
Účel a předmět smlouvy

1. Účelem smlouvy je ,, Nákup školního nábytku" specifikovaný v objednávce zadavatele.
2. Předmětem plnění je dodávka Školního nábytku, včetně zajištění bezplatné dopravy a výnosu na místo za

první uzamykatelné dveře.
3. prodávajÍcÍ prohlašuje, že má podle aktuálně platné |egis|atjvy (zákon č. 435/2004 Sb.) dostatečné množství

zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním pro účely výpočtu možnosti poskytováni náhradního plnění a
že jako společnost je vedena v registru MPSV.

4. prodávající se podpisem této smlouvy zavazuje poskytnout kupujíchnu náhradního plnění v celé výši
nabízené ceny bez DPH. V případě nedodrženi sjednané částky se prodávající zavazuje k povinnosti uhradit



kupujÍcÍmu veškeré prokazatelné škody a náklady, které mu vzniknou nedodržením této smlouvy (sankční
odvod do státního rozpočtu).

5. prodávajÍcÍ se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu plněni. Kupující se zavazuje
zboží převzít a zaplatit za ně prodávajÍcÍmu kupní cenu dle ČI. lV. této smlouvy.

lV.
Kupní cena

1. Kupní cena za plněni dle této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran a činí 122 295,00 KČ, DPH činí
25 682,00 KČ. Cena včetně DPH činí 147 977,00 kč, slovy: jednostočtyřicetsedmtisĹ'cdevětsetsedmdesátsedm
korun českých.

Cena celkem bez DPH
;122 295,04

DPH

25 681,96

Cena celkem s DPH

' 147 977,00 '

2. Záruční doba na dodané zboží je dohodnuta v délce 60 měsíců na výrobky z laminodesek a 24 měsíců na
ostatní zboží ode dne předáni bezvadného díla.

3. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajÍcÍho spojené se
splněním jeho závazku. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

4. prodávajÍcÍ odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávajÍcÍ ke kupní ceně bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.
Místo a doba plnění

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží do místa plněni, kterým je sídlo kupujÍcÍho - Hradební 52/14, 350 02
Cheb

2. prodávajíci se zavážuje kupujÍcÍmu zboží dodat a prokazatelně předat v terminu nejpozději do 1. prosince
2021, nejpozději však do 31. prosince 2021 z důvodů možného výpadku hutního materiálu na
celosvětovém trhu.

VI.
Povinnosti prodávajÍcÍho a kupujÍcÍho

1. ProdávájÍcÍ je povinen: .

a) Dodat zboží řádně a včas.
b) Dodat kupujÍcimu zboží:

· v množství dle ČI. lV. této smlouvy; prodávajÍcÍ není oprávněn kupujícímu dodat větší množství
věcí, než bylo ujednáno,

· v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a baleni dle § 2097 občanského zákoníku,

· v l. jakosti (tj. zejm. bez škrábanců, v originá|nim obalu, s kompletní dokumentací apod.).
c) Dodat zboží nové, nepoužívané, nerepasované a odpovídajÍcÍ platným technickým normám, právním

předpisům a předpisům výrobce.
d) Dbát při poskytování plněni dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí

splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti
výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších
předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajícIch se ochrany životního prostředí, vztahujIcIch se na výrobek a jeho výrobu.

2. KupujÍcÍ je povinen:

a) Poskytnout prodávajícknu potřebnou součinnost při plněni jeho závazku.
b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plněni prodávajÍcÍho splňuje požadavky stanovené touto

smlouvou, zboží převzít.

2

b



VIl.
Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujicím v místě p|nění; v témže okamžiku přechází
na kupujícIho nebezpečí Škody na zboží. ·

VIII.
Předáni a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícImu jeho převzetím kupujÍcÍm v místě plněni
dle ČI. V této smlouvy. pověřený zástupce kupujIcího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, vystaveném
prodávájÍcÍm.

2. pověřený zástupce kupujícího při převzetí zboží provede kontrolu:
a) dodaného druhu a množství zboží,
b) zjevných jakostních vlastností zboží,

C) zda nedošlo k poškozeni zboží při přepravě,
d) dokladů dodaných se zbožím.

3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupujÍcÍ odmítnout jeho převzetí, což řádně
i s důvody potvrdí na dodacím listu.

4. O předání a převzetí zboží prodávajíci vyhotoví dodací list, který za kupujÍcÍho podepíše k tomu pověřený
zástupce. prodávajÍcÍ je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud
existuje) a datum předáni.

5. prodávajÍcÍ odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovÍdaji skutečnosti. Nebude-li
dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupujicI oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to
až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

lX. "
Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle ČI. viii odst. 1 této smlouvy.
Zálohové platby nebudou poskytovány.

2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o
DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura"). Faktura musí
dále obsahovat:

a) číslo smlouvy kupujÍcÍho, lČ kupujicIho,
b) čÍslo a datum vystavení faktury,
C) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádřeni (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),
d)označeni banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného v ČI. i odst. 2, je prodávajÍcÍ povinen o této skutečnosti v souladu s ČI. ll odst. 2 a 3 této
smlouvy informovat ku pujÍcÍho),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

3. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručeni kupujichnu.

4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu kupujIcM.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou ná|eŽitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je kupujícI oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně k provedeni opravy s vyznačením důvodu vráceni. prodávajÍcÍ provede opravu vystavením
nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajÍcÍmu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží ode dne doručeni nové faktury kupujÍcÍmu.

6. Kupujíci uplatní institut zvláštního způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plněni odpovÍdajíci dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajÍcÍho vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že
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a) prodávajicí bude ke dni uskutečněni zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci ,,Registr plátců DPH" jako
nespolehlivý plátce, nebo

b) prodávajIci bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčnIm řIzení, nebo
C) bankovní účet prodávajiciho určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude správcem daně

zveřejněn v aplikaci HRegistr plátců DPH".

Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
prodávajícimu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X.
Záruka za jakost, práva z vadného plněni

Záruka za jakost

1. prodávajicí kupujicňnu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen ,,záruka") ve smyslu § 2113 a násl.
občanského zákoníku, a to v délce viz bod lV., odst. 1této smlouvy, dále též nzáruČnÍ doba".

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujÍcÍm. Záruční doba se staví po dobu, po kterou
nemůže kupujÍcÍ zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávajÍcÍ.

3. Pro nahlašováni a odstraňováni vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku
smlouvy.

4. prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této
smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončeni záruční doby.

Práva z vadného plněni

1. KupujicI má právo z vadného plněni z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až
později. KupujÍcÍ má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujÍcÍm, pokud je
prodávajÍcÍ způsobil porušením své povinnosti. projevÍ-Ii se vada v průběhu 1 měsíce od převzetí zboží
kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.

2. Kupujici má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plněni má kupujicí.

3. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku budou prodávajíchn odstraněny bezplatně.
4. Veškeré vady zboží je kupujÍcÍ povinen uplatnit u prodávajÍcÍho bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu

zjistil, a to formou písemného oznámení, obsahujichn specifikaci zjištěné vady. KupujÍcÍ bude vady zboží
oznamovat na:

· e-mail: prodej@merkurinterier.cz

Veškeré změny uvedených kontaktů je nutné nahlásit do dvou pracovních dnů kupujÍcÍmu.

5. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajÍcÍho nebQ autorizovaném servisním
středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujIcMo do servisu a
dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.

6. KupujIcÍ poskytne pro plněni záručního servisu tuto nutnou součinnost:
a) zajisti dostupnost uživatele, resp. kontaktní osoby uvedené při nahlášení vady na uvedeném

telefonním čísle (např. pro stanoveni nástupu technika na opravu),
b) umožní provedeni opravy v nejkratším možném čase,
c) zajistí přítomnost pověřené osoby při servisním zásahu

7. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1
tohoto článku.

8. prodávajÍcÍ je povinen uhradit kupujÍcÍmu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši.
prodávajicí rovněž kupujÍcÍmu uhradí náklady vzniklé při uplatňováni práv z vadného plnění.

XI.
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XI.
Sankce

1. Neodevzdá-li prodávajÍcÍ kupujÍcÍmu zboží ve lhůtě uvedené v ČI. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,15 % z kupní ceny bez DPH uvedené v ČI. lV odst. 1 této smlouvy, a to
za každý započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,15 %
z kupní ceny bez DPH uvedené v či. lV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

XII.
Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
a) pÍsemnou dohodou smluvních stran,
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušeni druhou smluvnI stranou, s tím, že

podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména

· neodevzdáni zboží kupujícímu ve stanovené době plněni,
· pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupujÍcÍ

vymínil nebo o kterých ho prodávajÍcÍ ujistil,

· nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

· neuhrazeni kupní ceny kupujickn po druhé výzvě prodávajÍcÍho k uhrazení dlužné částky, přičemž
druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručeni první výzvy.

2. Kupujicí je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávajÍcÍ je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez

ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);
b) podá-li prodávajíci sám na sebe insolvenčM návrh.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni smluvní pokuty ani
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. ,

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" rozumí ,,nejpozději do 14-ti dnů".

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření
souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smiuvních stran, a to pouze
formou písemných, postupně čIslovaných a takto označených dodatků.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepíšujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

4. ProdávájÍcÍ nemůže bez souhlasu kupujíciho poštou pit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí straně.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

v v jihlavě dne: 11.10.2021
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