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Kupní smlouva

Článek 1
Smluvní strany

Kupující:

Město Bystřice nad Pernštejnem
sídlo: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00294136
DIČ: CZ 00294136
zastoupeno : Ing. Karelm Pačiskou - starostou města
(dále jen kupující)

a

Prodávající:

ZKtechservis spol.s.r.o.
sídlo. Aubrechtové 3101/14, 106 00 Praha 10

28898907IČ
DIČ CZ28898907

229516734/0300číslo účtu
Statutární zástupce : Mgr. Zdenka Kubánkové - jednatel
Telefon :

Email

(dále jen prodávající)

603523025
zktechservis@volny.cz

ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,ObčZ“) a
podle § 2079 a násl. tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle § 12 odst.
3 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní
smlouvu (dále jen „smlouva"), jejímž účelem je zabezpečení obměny zastaralého a nefunkčního
materiálu.

Článek 2
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží na vybavení digitální
projekce pro KD Bystřice nad Pernštejnem. podle nabídky prodávajícího ze dne 27.2.2017, která je
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen zboží) a převést na kupujícího vlastnické
právo k tomuto zboží. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, provedení, jakosti, balené,
konzervované a chráněné pro přepravu podle předpisů výrobce. Není-li určeno, tak podle § 2095 a
násl ObčZ. Prodávající je povinen, při dodání zboží, předat uživateli katalogový list a další doklady
nezbytné k převzetí a užívání zboží dle § 2087 a § 2094 ObčZ, a to v českém jazyce. Prodávající
prohlašujeme dodané zboží je originál, nové a nepoužívané, odpovídá platným technickým
normám, předpisům výrobce a splňuje podmínky zákona č. 22/1997 Sb. Kvalita zboží je potvrzena
osvědčením o jakosti zboží od prodávajícího (případně od výrobce).
Předmětem této smlouvy je též závazek kupujícího zaplatit za zboží cenu dle čl. 3 této smlouvy.
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Článek 3
Cena za plnění

Finanční objem podle čl. 2 této kupní smlouvy činí 235.125,- bez DPH. Tato cena zahrnuje veškeré
náklady spojené s předmětem smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace a dalších
souvisejících nákladů. Tato cena je konečná, nepřekročitelná pro daný předmět smlouvy.

Článek 4
Doba a místo plnění

Prodávající je povinen dodat zboží a zajistit jeho montáž dle své nabídky, která je přílohou č. 1 této
smlouvy nejpozději do-ž&3 ©47. Místo montáže je velký sál Kulturního domu v Bystřici nad
Pernštejnem, ul. Luční 764.  čaj •:  

Článek 5
Placení a fakturace

Prodávající po předání zboží v souladu s čl. 4 je oprávněn vystavit fakturu za dodané zboží ve
dvojím vyhotovení. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu uvedenou
v záhlaví smlouvy a povinně, v souladu s ust. § 435 ObčZ a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo prodávajícího
a kupujícího s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci
Prodávající je povinen fakturu a doklady - „Dodací lisť apod. - označit číslem smlouvy. Je-li na
faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy, tj. posledním dnem
splatnosti je 30. den ode dne doručení faktury kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou
okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího.
Kupující může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo
obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V
takovém případě vystaví prodávající novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen
doručit kupujícímu do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
Pokud budou u dodavatele (prodávajícího) zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění
institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude MmtsteFstvo-ebFany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním
způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

.....

Článek 6
Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím pověřenou osobou podle čl. 4 této
smlouvy. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu § 2121 ObčZ
v okamžiku, kdy je zboží předáno v souladu s čl. 4.

J

Článek 7
Záruka a reklamační podmínky

V souladu s ustanovením § 2113 a násl. ObčZ prodávající přejímá závazek záruky za jakost
dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu 36 měsíců.

7

Reklamace uplatňuje přejímající zboží u prodávajícího bezodkladně po zjištění vady zboží
mail uvedený v článku č. 1. Potvrzením příjmu u e-mailové zprávy je odeslaná zpráva.
Prodávající se vyjádří e-mailem k reklamaci do 3 pracovních dnů po obdržení e-mailového
oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.
Prodávající po převzetí reklamovaného zboží u zahájí odstraňování vad zboží nejpozději do 5 dnů
po uznání reklamace. Vady zboží budou odstraněny prodávajícím nejpozději 30 dnů od uznání
reklamace prodávajícím. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a
kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží".

na e-
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Článek 8
Sankce

Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s plněním dodávky zboží ve
výši 0,5 % bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však do celkové ceny bez DPH
za plnění uvedené v čl. 3.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši počínaje dnem
následujícím po uplynutí lhůty k zaplacení faktury.
Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 9
Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách odstoupení od této smlouvy
Dohodou smluvních stran, přičemž kupující uhradí prodávajícímu skutečně vynaložené a doložené
náklady spojené s předmětem smlouvy ke dni naplnění účinku odstoupení od této smlouvy
Jednostranným, okamžitým odstoupením od této smlouvy bez dalšího finančního vyrovnání pro její
podstatné porušení některou ze smluvních stran, podle ustanovení § 2001 a násl ObčZ zejména
nedojde-li k poskytnutí služby dle čl. 2 nebo ke splnění díla v čase dle čl. 3 smlouvy.

’

Článek 10
Závěrečná ujednání

Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky
vzestupně očíslovanými, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
Smlouva je vyhotovena v jediném výtisku.

'

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
Smlouva musí být podepsána ve lhůtě 15 dnů. Lhůta počíná běžet dnem následujícím
po uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

6
V Bystřici nad Perritejnem dne 27.3.2017
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Ing. Kárel Pačiska

kupující
Mgr.Zdenka Kubánkové

prodávající
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