
Kupní smlouva
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

KupujÍcÍ:
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
se sídlem: Čichnova 982/23, 624 00 Brno
IČO: 00 380 385
DIČ: CZ00380385
zastoupená ředitelem: PaedDr. Vladimírem Šimíčkem
bankovníspojení:

a
ProdávajÍcÍ:
HRASPO spol. S r.o.
se sídlem: Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
zapsaná u KS v Brně, spisová značka C 25554
zastoupená Ing. Michalem Hrabálkem, jednatelem společnosti
IČO: 25323610
DIČ: CZ 25323610
Bankovní spojení:

společně též jako ,,smluvní strany" uzavírají tuto kupní smlouvu.

Článek l - Předmět smlouvy

1. prodávajÍcÍ se zavazuje prodat kupujÍcÍmu, za podmínek stanovených touto smlouvou,
jeden kus Gravitační nářezový stroj pro vysokou zátěž Leonardo 370 ves TOP vC. teflonového
nože na sýry

2. KupujÍcÍ se zavazuje zaplatit za předmět koupě sjednanou kupní cenu a předmět koupě
převzít.

Článek ll - Cena

1. Kupní cena předmětu koupě, uvedeného v ČI. l je sjednána podle zákona Č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná, konečná, nepřekročitelná a
maximálni.

2. Kupní cena se sjednává v české měně (CZK) a rovněž veškeré platby budou prováděny
v této měně.
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Kupní cena bez DPH: " """ 73980,- KČ"
DPH 21%: 15535,80 KČ
Kupní cena včetně DPH: 89515,80 KČ
Kupní cena včetně DPH slovy: DevadesátdevěttisÍctřistaosmdesátdevět40ha|éřů )

Článek Ill - Platební podmínkY

1. KupujÍcÍ prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě kupní ceny a zavazuje
se předmět koupě převzít a po převzetí zaplatit prodávajIcímu dohodnutou cenu dle
článku It, odst. 3 smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených.

2. Fakturu na předmět koupě je prodávajÍcÍ oprávněn vystavit po protokolárním předáni
předmětu koupě. Faktura bude obsahovat podrobnou specifikaci předmětu koupě,
označeni prodávajÍcÍho a kupujÍcÍho včetně daňových údajů, fakturovanou částku, číslo
faktury a datum s podpisem a musí být v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty.

3. Smluvní strany se dohodly, že faktura je splatná ve lhůtě do 15 pracovních dnů od
prokazatelného data doručení faktury kupujícímu. V případě nejasností se má za to, že
faktura byla doručena třetí pracovní den po prokazatelném odesláni.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti podle ČI. lil, odst. 2 této
smlouvy, je kupujÍcÍ oprávněn fakturu vrátit. Prodávající je povinen fakturu opravit a
opravenou fakturu zaslat opětovně kupujícímu. V takovém případě začíná běžet nová
lhůta splatnosti ode dne doručení bezvadné (opravené, popř. nově vystavené) faktury
kupujídmu.

5. Kupující uhradí prodávajícímu kupnícenu uvedenou v článku j], odst. 3, pokud při
protokolárnIm předání předmětu koupě nebudou zjištěny vady předmětu koupě
spočÍvajÍcÍ v nutnosti opravy nebo úpravy předmětu koupě nebo v nedodání předmětu
koupě v souladu s ČI. I, odst. 1této smlouvy,

Článek lV - Nabytí vlastnického práva

1. Smluvní strany si ujednaly, že kupující nabude vlastnické právo a bude moci hospodařit
s předmětem koupě dnem převzetí předmětu koupě. Tímto dnem přechází na kupujÍcÍho
nebezpečí škody na věci. Kupující si vyhrazuje právo nepřevzít předmět koupě, budou-li
při jeho přebírání zjištěny zjevné vady.

Článek V - PodmínkY dodáni předmětu smlouvy'

1. Převzetí nastane po provedené kontrole předmětu koupě v místě plnění určeném
kupujIcím. prodávajÍcÍ současně předá kupujíchnu dodací list, který bude mít tyto
minimální náležitosti:
e množství a ceny dle jednotlivých položek,
0 obchodní jméno prodávajIcMo, a jeho identifikaci
0 nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek,
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0 dále prodávajÍcÍ při předání předmětu předá kupujÍcÍmu všechny potřebné doklady
pro bezpečný provoz a údržbu předmětu koupě, tj. zejména:
- manuály, veškeré návody a revize nutné řádnému a bezpečnému užívánÍ předmětu
koupě, veškerou dokumentaci předmětu koupě, prohlášení o shodě; všechny doklady
včetně dokumentace musí být v českém jazyce.
· veškeré vybavení, součásti a přÍs|ušenstvi, které patří k předmětu koupě.

Článek VI - Záruka a odpovědnost za vady

1. prodávajÍcÍ prohlašuje, že předmět koupě nebude mít v době jeho předání kupujicknu
žádné právníani jiné vady, které by bránily jeho řádnému užívání,

2. Práva z odpovědnosti za vady se řIdí ustanoveními § 2099 a násl., občanského zákoníku.
3. Záruka bude poskytnuta v rozsahu a za podmínek uvedených v záručním listě předaném

při předání předmětu koupě. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v trvání 24 měsíců.

Článek VIl - Smluvní sankce

1. V případě, že bude kupujÍcÍv prodlenis úhradou faktury, uhradí kupujid prodávajicňnu
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě, že bude prodávajÍcÍ v prodlení s dodáním předmětu koupě, zaplatí prodávající
kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu koupě za každý i započatý den
prodlení. Tuto smluvní pokutu je kupujÍcÍ oprávněn odečíst z celkové kupní ceny
předmětu koupě.

3. Zaplacením úroku z prodlení a smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody,
která vznikla straně požadujÍcÍ jejich úhradu.

4. Doba plněni nejpozději do 31.12.2017

Článek VIII - Rozhodné právo

1. výklad smluv i všechny právni poměry z těchto smluv vyp|ývajÍcÍ se řIdí českým právním
řádem, zejména zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákoníkem, jehož užití si smluvní
strany výslovně sjednaly. Občanským zákoníkem se řídí i otázky touto smlouvou výslovně
neupravené.

2. Případné spory, vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou smluvní strany řešit
především vzájemnou dohodou. Nebude-li dohoda vedoucí k vyřešení sporu možná,
obráti se smluvní strany na věcně příslušný soud.

Článek lX - Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
2. prodávajÍcÍ bere na vědomí, že předmět koupě je hrazen z veřejných finančních

prostředků a je proto osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve
smyslu § 2, pÍsm. e) zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
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4, Každá smluvní strana má rovněž právo od smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá
smluvní strana neplní povinnosti, které podle této smlouvy má, a to ani v přiměřeně
dodatečně dohodnuté lhůtě.

5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a
to výhradně formou postupně číslovaných písemných dodatků.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

7. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašujj, že smlouva je
podepsána urČitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůli.
Smluvní strany dále potvrzují, Že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně
a nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

8. Znění této smlouvy není obchodním tajemstvím a prodávajíci souhlasí se zveřejněním
všech náležitostI smluvního vztahu.

V Brně dn

Za kupujíc
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