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 KUPNÍ SMLOUVA č.  8 / 2022 / S 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2079 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tuto smlouvu: 

 

Znojemská Beseda 

IČO: 00092720 

DIČ: CZ00092720 

se sídlem Znojmo, Masarykovo nám. 449/22, 669 02 

jednající ………………………………………, ředitel 

kontaktní osoba: ……………………………………… 

tel:  ……………………………………… 

e-mail: ……………………………………… 

(dále jen „Kupující“) 

a 

Zámečnictví Krč s.r.o. 

IČO: 28262671 

DIČ: CZ28262671 

se sídlem Pod Šibeníkem 290/30, 671 81 Oblekovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 57188 

jednající ……………………………………… 

kontaktní osoba: ………………………………………  

tel: ……………………………………… 

e-mail: ……………………………………… 

(dále jen „Prodávající“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou kupní Smlouvu (dále jen 

„Smlouva“) 

 

Preambule 

• Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu č. VZ/8/2022 ZB na výrobu a dodávku s názvem „Mobiliář do 

lapidária“. 
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I. 

Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících  

s výrobou mobiliáře do lapidária (dále jen mobiliář) specifikovaného ve výzvě. 

 

II. 

Realizace dílčích smluv na dodávky  

2.1 Prodávající se zavazuje vyrobit a dodat Kupujícímu mobiliář a Kupující se zavazuje 

řádně a včas dodaný mobiliář převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu, to vše za 

podmínek této Smlouvy. 

 

III. 

Kupní cena 

3.1 Kupní cena mobiliáře je stanovena v příloze č. 1 této Smlouvy.  

3.2 Kupní cena mobiliáře stanovené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou cenami nejvýše 

přípustnými, které nelze překročit. Ceny obsahují veškeré náklady Prodávajícího nutné 

k realizaci předmětu této Smlouvy i dílčích smluv. 

3.3 Kupní ceny lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu Smlouvy 

ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.  

3.4 Úhrada ceny bude provedena po řádném dodání mobiliáře na základě daňového 

dokladu dle čl. V. této Smlouvy.  

3.5 Zálohy Kupující neposkytuje. 
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IV. 

Platební podmínky  

4.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za výrobu a dodávku mobiliáře 

na základě daňového dokladu (faktury) obsahujícího veškeré náležitosti dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je 

oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve v okamžiku řádného dodání mobiliáře dle 

této Smlouvy. Pokud daňový doklad nebude mít veškeré zákonné náležitosti, je 

Kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Prodávajícímu k doplnění (opravě), aniž 

se tak dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, přičemž po vystavení opraveného 

daňový dokladu běží lhůta splatnosti dle bodu 2 tohoto článku znovu. 

4.2 Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu převodem na účet ve lhůtě 30 kalendářních 

dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Kupujícímu. Dnem zaplacení se 

rozumí den odepsání částky z účtu Kupujícího. 

 

V. 

Dodací podmínky 

5.1 Prodávající se zavazuje vyrobit a dodat mobiliář dle smlouvy nejpozději do 30 

pracovních dnů od podepsání smlouvy. 

5.2 Místem plnění dodávky bude CENTRUM LOUKA, Loucká 25, 671 81 Znojmo. Náklady 

spojené s dopravou do místa plnění hradí Prodávající. 

5.3 Prodávající je povinen dodat mobiliář nový, řádně zabaleny, ve standardní kvalitě a v 

dohodnutém množství.  

5.4 Vlastnické právo k dodávaném mobiliáři a nebezpečí škody na věci přejde z 

Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jejich převzetí Kupujícím v místě plnění.  

5.5 Prodávající se zavazuje, že pokud dojde v průběhu trvání této Smlouvy  

k technologickým vadám, dodá Prodávající mobiliář, za stejných podmínek a stejné 

kupní ceny, které jsou stanoveny touto Smlouvou.  

5.6 Na dodávaný mobiliář poskytne Prodávající Kupujícímu záruku v délce 24 kalendářních 

měsíců. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 14 

pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od Kupující písemnou reklamaci, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 
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VI. 

Smluvní pokuty, úroky z prodlení 

6.1 V případě prodlení Kupujícího s úhradou některé platby dle této Smlouvy, je Kupující 

povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den 

prodlení s úhradou příslušné platby. 

6.2 Pokud bude Prodávající v prodlení s dodáním mobiliáře, je povinen zaplatit Kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 

dnů ode dne, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena Prodávajícímu. 

Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na 

náhradu vzniklé škody. 

 

VII. 

Doba trvání Smlouvy a ukončení smluvního vztahu 

7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu, kdy platí záruční lhůta. 

7.2 Smluvní strany mohou ukončit platnost této Smlouvy před uplynutím doby uvedené v 

předchozím odstavci písemnou dohodou, výpovědí nebo jednostranným písemným 

odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní 

stranou. 

7.3 Vypovědět může tuto Smlouvu kterákoliv ze smluvních stran, a to bez udání 

výpovědního důvodu. Výpovědní lhůta jsou 3 kalendářní měsíce a počátek běhu 

výpovědní lhůty nastane první den kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve 

kterém byla písemná výpověď druhé smluvní straně doručena.  

7.4 Dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy, zavazují se smluvní strany provést 

vzájemné vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k ukončení 

Smlouvy. 

 

VIII. 

Změna Smlouvy 

9.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za Kupujícího a Prodávajícího nebo osobami jimi 

zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke Smlouvě  

s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 
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9.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob 

oprávněných k podpisu Smlouvy. 

 

IX. 

Doručování 

10.1 Veškerá oznámení týkající se Smlouvy, dokumentů se Smlouvou souvisejících apod. 

budou zasílána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato Smlouva jakož i otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Občanským 

zákoníkem 

11.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

11.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem této Smlouvy 

připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

11.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží každá ze smluvních stran. 

Přílohy: Výzva a účastnický protokol e-aukce VZ/8/2022 ZB byly předány elektronicky. 

 

V __________         dne __________ 

 

 

__________________________ 

Znojemská Beseda 

………………………………………ředitel 

 

 

 

V __________         dne __________ 

 

 

__________________________ 

                 Zámečnictví Krč s.r.o 

……………………………………… 


