
Kupn smlouva
uzavřená ve smyslu ustanoven 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občansk zákon k, ve zn n účinném ke

dni uzavřen smlouvy

č slo smlouvy:

Kupuj c :
s dlo:
IC:
DIC:
zastoupen :
bankovn spojen :

č slo účtu:
(dále jen kupuj c )

a

Prodávaj c :
se s dlem:
IČ (jeli přid leno):

DIČ (je-li přid leno):

zastoupen:
kontaktn údaje:
(dále jen prodávaj c )

M sto Bene ov
Masarykovo nám st 100, 256 01 Bene ov

00231401

CZ0023 1401

Ing. Petrem Hostkem, M BA, starostou m sta

Česká spořitelna a.s.
320035309jtJ800

Česk nábytek a.s.
Chomutovická 1441/2, 149 00 Praha 4

26063395
CZ26063395
Ondřejem Koke em, m stopředsedou představenstva

info@ceskynabytek.cz, 565 323 701

uzav raj na základ zjednodu eného podlimitn ho ř zen realizovaného podle zákona č. 131/2016 Sb., o

zadáván veřejn ch zakázek, ve zn n pozd j ch předpisů (dále jen zákon ) na pln n veřejné zakázky

5 názvem Dům slu eb sociáln prevence m sta Bene ov dodávka interiérového vybaven

(dále jen zakázka ) tuto kupn smlouvu (dále jen smlouva )

II.
Předm t smlouvy

1) Předm tem smlouvy je dodávka předm tu pln n zakázky s názvem Dům slu eb sociáln prevence

m sta Bene ov - dodávka interiérového vybaven zahrnuj c dodávku interiérového vybaven v dom

slu eb sociáln prevence v Bene ov , a to vč. dopravy, slo en , a instalace podle podm nek zadávac ho

ř zen zakázky a v souladu s nab dkou prodávaj c ho podanou v rámci tohoto zadávac ho ř zen (dále jen

zbo ).

2) Podrobná specifikace předm tu smlouvy je uvedena v ocen ném soupisu dodávek z nab dky

prodávaj c ho, která je př lohou č. 1 smlouvy.
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Prodávaj c t mto bere na v dom , e předm t pln n smlouvy bude částečn hrazen z Integrovaného
regionáln ho operačn ho programu, název projektu Stavebn úpravy objektu na p. p. Č. 534 v k. ú.

Bene ov u Prahy azylov dům-dům slu eb sociáln prevence regionáln č slo projektu

CZ.O6.2.5.O.jtiO./16_O39kOO2227.

III.
Dodac podm nky

1) Prodávaj c se zavazuje, e dodá kupuj c mu zbo podle specifikace uvedené v př loze smlouvy a kupuj c

se zavazuje, e zbo odebere a řádn zaplat . Dodáno mů e b t pouze zbo nové, nepou ité, spl uj c
po adavky zadavatele uvedené v zadávac ch podm nkách zakázky.

2) M stem pln n je rekonstruovan objekt domu slu eb sociáln prevence na p.p.č. 534 v kú. Bene ov.

3) Prodávaj c se zavazuje koordinovat pln n dle této smlouvy tj. dodávku a instalaci interiérového
vybaven s průb hem stavby tj. realizac zakázky Stavebn úpravy objektu na p. p. Č. 534 v k. ú.
Bene ov u Prahy azylov dům-dům slu eb sociáln prevence (dále jen Rekonstrukce domu slu eb)

a tedy i se zhotovitelem předm tného d la tj. společnost Stavebn firma Pazdera, spol. s r. o. Term n
ukončen stavebn ch prac je dle uzavřené smlouvy 10 m s ců ode dne převzet staveni t tj. do
22.03.2018.

4) Term n dodávky a instalace interiérového vybaven do rekonstruovaného domu slu eb bude na základ
v zvy kupuj c ho, která bude předpokládat lhůtu dodán a instalace vybaven ve lhůt 14 dnů v obdob
od 15. do 31.03. 2018, co je dáno předpokládanou fáz rekonstrukce domu. Tento term n mů e b t
zm n n pouze v př pad , e zhotovitel rekonstrukce domu slu eb bude v takovém prodlen s realizac
stavby, e toto prodlen znemo n dodávku a instalaci interiérového vybaven . Celkov stanoven počet
dnů pro dodávku a instalaci interiérového vybaven v ak mus b t prodávaj c m dodr en.

5) V obdob dle předchoz ho odstavce mus b t zbo podle specifikace uvedené v př loze smlouvy dodáno
na m sto pln n a nainstalováno. Po dodán zbo na m sto pln n mus b t provedena jeho instalace,
co bude v plném rozsahu zaji t no prodávaj c m a náklady na instalaci jsou zahrnuty v kupn cen .
Kupuj c poskytne prodávaj c mu součinnost nezbytnou k dodán zbo na m sto pln n a jeho instalaci
dle smlouvy. Spln n předm tu pln n podle této smlouvy potvrd kupuj c prodávaj c mu podpisem
datova ného předávac ho protokolu.

6) Po převzet zbo je kupuj c oprávn n se zbo m dále manipulovat, vlastn kem zbo se v ak stává po
úplném zaplacen kupn ceny.

7) Prodávaj c se zavazuje dodat k ve kerému zbo dle smlouvy manuály v českém jazyce.

8) V př pad prodlen prodávaj c ho s dokončen m pln n smlouvy v term nu dle či. lil odst. 4 smlouvy,
př padn term nu zm n ného v důsledku prodlen zhotovitele rekonstrukce domu slu eb ve smyslu
či. Iii odst. 4 smlouvy stanoveného př padn m dodatkem smlouvy, má kupuj c právo účtovat
prodávaj c mu smluvn pokutu ve v i 0,1 % z celkové kupn ceny bez DPH za ka d započat den

prodlen . Kupuj c má právo pohledávku na zaplacen smluvn pokuty započ st s pohledávkou
prodávaj c ho na zaplacen ceny d la.

9) Pokud prodávaj c zadá část pln n veřejné zakázky jiné osob (poddodavateli), je jedin m garantem p1-
n n smlouvy prodávaj c a na jeho vrub budou ře eny ve keré záruky a sankce. Pokud je smlouva pln -

na prostřednictv m poddodavatele, kter za prodávaj c ho prokazoval část kvalifikace v předm tném za-
dávac m ř zen zakázky, mus se poddodavatel pod let na pln n smlouvy alespo v takovém rozsahu, v
jakém se k tomu zavázal v p semném závazku a v jakém prokázal kvalifikaci. Prodávaj c je oprávn n ta-
kového poddodavatele nahradit jin m poddodavatelem pouze za předpokladu, e nov poddodavatel
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proká e část kva Iifi kace ve stej ném rozsa h u, v ja kém dodavatel prokáza I část kva Iifi kace prostřednictv m
původn ho poddodavatele.

Iv.

Cena a platebn podm nky

1) Smluvn strany se dohodly, e kupn cena předm tu smlouvy je stanovena dohodou a čin celkem

521 400,00 Kč bez DPH,

109 494,00 Kč v e DPH,

630 894,00 Kč včetn DPH. (dopln dodavatel)

2) Kupn cena se sjednává jako cena maximáln zahrnuj c ve keré náklady spojené se spln n m předm tu
smlouvy (tj. zejména náklady na dopravu, slo en , instalaci atd.) v rozsahu stanoveném podm nkami
zakázky v nab zeném term nu a kvalit .

3) Kupn cena je dolo ena polo kov m rozpočtem zhotovitele, tj. ocen n m soupisem dodávek z nab dky
zhotovitele, kter je př lohou č. 1 této smlouvy. Cena je platná a do term nu dokončen d la
sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polo kovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou
dobu pln n smlouvy.

4) Kupn cena zbo bude hrazena na základ jedné d lč faktury vystavené prodávaj c m po proveden části
d la na základ odsouhlaseného soupisu proveden ch prac nebo bude provedena jednorázov na
základ faktury vystavené prodávaj c m po podpisu předávac ho protokolu dle Čl. III odst. 5 smlouvy
tj. po dodán na m sto pln n a instalaci kompletn ho předm tu smlouvy. Kupuj c neposkytuje zálohy.

5) Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářn ch dnů ode dne doručen faktury kupuj c mu.

6) Faktura mus obsahovat v echny nále itosti řádného da ového dokladu ve smyslu př slu n ch právn ch
předpisů. V př pad , e faktura nebude m t odpov daj c nále itosti, je kupuj c oprávn n zaslat ji ve lhůt
splatnosti zp t dodavateli k dopln n či úprav , ani se dostane do prodlen se splatnost lhůta
splatnosti poč ná b et znovu od op tovného zaslán nále it dopln ného či opraveného dokladu.
Faktura mus obsahovat název a č slo projektu tj. název projektu Stavebn úpravy objektu na p. p. č. 534
v k. ú. Bene ov u Prahy azylov dům-dům slu eb sociáln prevence regionáln č slo projektu

CZ.06.2.56,kiO./tJ.O./16_039/tJOO2227.

7) V př pad , e kupuj c neuhrad ve stanoveném term nu řádn vystavenou fakturu, je prodávaj c
oprávn n po adovat na kupuj c m úrok z prodlen 0,05 % z dlu né částky za ka d započat den
prodlen .

v.

Záručn a servisn podm nky

1) Záruka na dodané zbo jako celek je 24 m s ců. Záručn doba poč ná b et okam ikem převzet
předm tu smlouvy kupuj c m tj. ode dne podpisu předávac ho protokolu.

2) Prodávaj c se zavazuje, e zbo bude spl ovat smluven účel a vlastnosti, bude pln odpov dat
nárokům na jakost obsa en m v př slu n ch právn ch předpisech, normách a bude spl ovat technické
po adavky uvedené zadávac ch podm nkách veřejné zakázky a následn uvedené v nab dce
prodávaj c ho.

3



EVROPSKÁUNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

3) Reklamované vady v záručn dob , vady zji t né po uplynut záručn doby a po adavky na jiné servisn
úkony uplatn kupuj c p semn (tj. té faxem a elektronickou po tou), přičem prodávaj c se zavazuje
zahájit servisn úkon nejpozd ji do 5 pracovn ch dnů od oznámen potřeby servisn ho úkonu.

4) V př pad prodlen prodávaj c ho se zahájen m servisn ho úkonu ve lhůt uvedené v Čl. V odst. 3 této
smlouvy je kupuj c oprávn n účtovat prodávaj c mu smluvn pokutu ve v i 1 000,- Kč za ka dou i
započatou hodinu prodlen .

5) Odstra ován vad zbo a ve keré servisn úkony budou provád ny pouze osobami, které maj
př slu nou kvalifikaci a oprávn n k proveden předm tného úkonu.

vl.
Záv rečná ustanoven

1) Smluvn vztahy ve smlouv neupravené, se ř d př slu n mi ustanoven mi občanského zákon ku.

2) Smluvn strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouv nebo tak stanov
občansk zákon k. Ka dá smluvn strana mů e odstoupit od smlouvy pro podstatné poru en smlouvy
druhou smluvn stranou. Podstatné je takové poru en povinnosti, o n m strana poru uj c smlouvu ji
při uzavřen smlouvy v d la nebo musela v d t, e by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
poru en předv dala. Kupuj c má právo odstoupit od smlouvy v př pad , e prodávaj c uvedl v nab dce
informace nebo doklady, které neodpov daj skutečnosti a m ly nebo mohly m t vliv na v sledek
předm tného zadávac ho ř zen zakázky. V př pad odstoupen od smlouvy jsou v ak smluvn strany
povinny vyrovnat své závazky, zejména uhradit ji poskytnuté pln n .

3) Prodávaj c souhlas s t m, e kupuj c je oprávn n za účelem kontroly postupu kupuj c ho (zadavatele)
poskytnout ve keré dokumenty (včetn nab dky prodávaj c ho) poskytovateli dotace př padn dal m
kontroln m orgánům. Prodávaj c mus pln respektovat podm nky poskytnuté dotace a umo nit
administrátorovi př padnou kontrolu pln n předm tu smlouvy.

4) Prodávaj c je povinen minimáln do konce roku 2028 poskytovat po adované informace a dokumentaci
souvisej c s realizac projektu zam stnancům nebo zmocn ncům pov řen ch orgánů (CRR, MMR ČR, MF
ČR, Evropské komise, Evropského účetn ho dvora, Nejvy ho kontroln ho úřadu, př slu ného orgánu
finančn správy a dal ch oprávn n ch orgánů státn správy) a je povinen vytvořit v e uveden m osobám
podm nky k proveden kontroly vztahuj c se k realizaci projektu a poskytnout jim při provád n kontroly
součinnost.

5) Prodávaj c je povinen uchovávat ve kerou dokumentaci souvisej c s realizac projektu včetn účetn ch
dokladů minimáln do konce roku 2028.

6) Smluvn strany prohla uj , e předem souhlas s mo n m zpř stupn n m, či zveřejn n m celé této
smlouvy v jej m plném zn n , jako i v ech úkonů a okolnost s touto smlouvou souvisej c ch, ke kterému
mů e kdykoli v budoucnu doj t.

7) Prodávaj c je povinen spolupůsobit při v konu finančn kontroly ve smyslu 2 p sm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finančn kontrole ve veřejné správ a o zm n n kter ch zákonů (zákon o finančn
kontrole), ve zn n pozd j ch předpisů.

8) Zm ny smlouvy se sjednávaj zásadn p semn jako dodatek ke smlouv s č seln m označen m podle
pořadového č sla př slu né zm ny smlouvy. Smluvn strany se zavazuj při zm n závazku ze smlouvy
postupovat v souladu s př slu n mi ustanoven mi zákona, zejména dle ustanoven 222 zákona.

9) Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoven ch s platnost originálu, z nich kupuj c obdr tři vyhotoven a
prodávaj c jedno vyhotoven .
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JO) Tato smlouva nab vÆ platnost dnem podpisu oprÆvn n mi zÆstupci obou smluvn ch stran a œŁinnosti
dnem uvełejn n v registru smluv dle zÆkona Ł. 340/2015 Sb., o zvlÆ tn ch podm nkÆch œŁinnosti n kter ch
smluv a o registru smluv (zÆkona o registru smluv).

Ji) Łastn ci smlouvy prohla uj , e tato byla uzavłena dle jejich pravØ a svobodnØ vøle a nebyla
ujednÆna pro ÆdnØho z nich za nÆpadn nev hodn ch podm nek nebo v t sni.

12) Ned lnou souŁÆst smlouvy jsou jej pł lohy:
- pł loha Ł. 1 - nab dkov rozpoŁet prodÆvaj c ho (ocen n soupis dodÆvek).

Za kupuj c ho:

V Bene ov dne 1.

Za prodÆvaj c ho:

V Praze dne ...

? ¨esk nÆbytek as. fi

Ondłe
oprÆvn nØho zÆstupce zhotovitelestarosta m sta
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