
Kupní smlouva

KUPNí SMLOUVY

č.
uzavřená v souladu s ustanovením §409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění

(dále jen "smlouvali)

1. SMLUVNí STRANY

1.1 Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská Ga, příspěvková organizace

Sídlo: Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

RNDr. Jiřím Chmelou, ředitelem školyZastoupená:

Tel.:

IČ/DIČ:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

596750873

00842737/neplátce DPH

číslo účtu 17039761/0100, KB a.s., Ostrava

Mgr. Ivan Tauber (e-mail: i.tauber@gyvolgova.cz. tel.: 596 750 873)

(dále jen kupující)

1.2 Název (firma):

Sídlo:

Raudo - výrobní družstvo invalidů

Uničovská 370/19, 787 01 Šumperk

Jednající (jméno, funkce): Zbyněk Ščuglík - předseda družstva

TeL/Fax: 721589301/583285016

IČ/DIČ: 26842998/ CZ26842998

Bankovní spoj. (č. ú., banka): 214745227/0300, ČSOB,a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (údaj o registraci firmy):

dne 5. 10. 2004 vedeném Krajským soudem v Ostravě, Oddíl Dr vložka 1797

Kontaktní osoba (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo):

Martin Hofman (e-mail: m.hofman@raudo.cz.tel.: 721 589 301)

(dále jen prodávající)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je dodávka 11 ks počítačů (včetně OS) dle výzvy k podání cenové
nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka počítačů.
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Kupní smlouva

2.2. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu zboží specifikované v příloze Č.

1 "Technická specifikace a cenová kalkulace", která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen
.zbožl"), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

2.3. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího odebrat a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou
kupní cenu.

2.4. Součástí dodávky je i předání dokladů a veškeré technické dokumentace, které se ke zboží
vztahují.

2.5. Součástí dodávky je osobní předání zboží před podpisem předávacího protokolu.

2.6. Součástí předmětu smlouvy je i doprava zboží do místa plnění uvedeného v článku 4.2 této
smlouvy.

3. SMLUVNí PODMíNKY

3.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny ve výši a
způsobem dle čI. 5 této smlouvy.

3.2. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické
právo nesmí být omezeno právy jiných osob.

3.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná na základě výzvy k podání
nabídky a prokázání kvalifikace pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. TERMíN PLNĚNí A MíSTO PLNĚNí

4.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 14 kalendářních dnů od data oznámení výsledku
veřejné zakázky.

4.2. Místem plnění zakázky je budova sídla zadavatele: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
příspěvková organizace, Volgogradská 6a, 70030 Ostrava-Zábřeh.

4.3. Prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit osobě
pověřené k převzetí zboží, kterou je Mgr. Ivan Tauber, tel.: 596750 873, a to nejpozději dva
pracovní dny předem.

4.4. Nebude-Ii dohodou smluvních stran dohodnuto jinak, je prodávající oprávněn provést dodání
zboží v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin.

4.5. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost při předání zboží a zajistit prodávajícímu
vhodné podmínky pro předání a přezkoušení zboží.

4.6. Kupující při předání zboží provede kontrolu, zda nedošlo ke zjevnému poškození zboží a jeho
obalů při přepravě zboží a kontrolu dokladů. V případě zjištěných vad má kupující právo
odmítnout převzetí zboží, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu - dodacím listu
prodávajícího.

4.7. Prodávající splní svou povinnost dodání zboží jeho řádným předáním kupujícímu bez vad a
nedodělků. Zástupce kupujícího ve věcech technických (viz osoba uvedená v čI. 4.3) tuto
skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
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Kupní smlouva

5. KUPNfcENA

5.1. Kupní cena za zboží podle této smlouvy stanovená v české měně činí:

Celková cena bez DPH: 104500,00 Kč

DPH 21 % 21945,00 Kč

Celková cena včetně DPH: 126445,00 Kč

5.2. Celková kupní cena zboží je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace
zakázky neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dopravou do místa
dodání zboží sjednaného podle této smlouvy. Kupní cena v plném rozsahu zahrnuje hodnotu
veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících prací a plnění dle závazné
dokumentace k výběrovému řízení, na základě které je smlouva uzavírána. Celková cena je
stanovena podle skutečného rozsahu prací a dodávek pomocí jednotkových cen uvedených
v příloze Č. 1 této smlouvv.Technická specifikace a cenová kalkulace", která je její nedílnou
součástí.

5.3. Změna celkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám
sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných
v době vzniku zdanitelného plnění.

Záloha na zboží není touto smlouvou stanovena.

6. PLATEBNí PODMíNKY

6.1. Platba dohodnuté kupní ceny bude provedena v jedné splátce a splatnost faktury bude 20
kalendářních dnů.

6.2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného zboží je vždy faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen "faktura").

6.3. Právo na zaplacení kupní ceny (v souladu s ustanovením 6.1 této smlouvy) vzniká prodávajícímu
po řádném splnění jeho závazku dle této smlouvy.

6.4. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude hrazena bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího uvedený v čI. 1 této smlouvy.

6.5. Povinnost zaplatit cenu za zboží je splněna dnem připsání příslušné částky na účtu prodávajícího.
Totéž pravidlo okamžiku splnění dlužníkovy povinnosti platit ve prospěch účtu věřitele platí i pro
jiná peněžitá plnění smluvních stran na základě této smlouvy, zejména smluvní pokuty, náhrady
škody apod.

6.6. Kupující je povinen vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se
smluvními podmínkami nebo bude-Ii obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, a to s vyznačením
důvodu vrácení. Prodávající je v takovém případě povinen chybnou fakturu opravit či zrušit a
vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti (min. 20 kalendářních dnů a zároveň v souladu
s ustanovením 6.1 této smlouvy).

6.7. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodané části zboží bez DPH za každý, i započatý, den prodlení.
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Kupní smlouva

6.8. V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek
dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši

0,5 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.

6.9. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 15 dní, je kupující oprávněn od této
smlouvy odstoupit; odstoupení musí kupující učinit písemně na adresu prodávajícího uvedenou
v článku 1. této smlouvy.

6.10. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 30 dní, je prodávající
oprávněn od této smlouvy odstoupit; odstoupení musí prodávající učinit písemně na adresu
kupujícího uvedenou v článku 1. této smlouvy.

7. DALŠí POVINNOSTI SMLUVNíCH STRAN

7.1. Prodávající se zavazuje vůči kupujícímu dodržovat obchodní tajemství týkající se obchodních
vztahů, cenové politiky, dokumentace a poskytnutých informací před jakoukoli třetí stranou, a to i
v případě vypršení smluvního závazku mezi smluvními stranami, vyjma povinností, kterými je
kupující zavázán k poskytovateli finanční podpory, z níž je dodávka spolufinancována.

7.2. Kupující se zavazuje vůči prodávajícímu dodržovat obchodní tajemství týkající se obchodních
vztahů, cenové politiky, dokumentace a poskytnutých informací před jakoukoli třetí stranou, a to i
v případě vypršení smluvního závazku mezi smluvními stranami, vyjma povinností, kterými je
kupující zavázán k poskytovateli finančních prostředků, z níž je dodávka spolufinancována.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNí DOBA A REKLAMACE

8.1. Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho
předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.

8.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Délka záruční doby je stanovena na
36 měsíců (minimální doba je 36 měsíců). Záruční doba se pozastaví po dobu, po kterou nemůže
kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

8.3. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se
dohodly na I. jakosti dodaného zboží a nepoužitém zboží.

8.4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či
vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným
opotřebením zboží.

8.5. Pokud je uplatnění reklamace vady na zboží v záruční době oprávněné, má kupující právo na
opravu vady. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného
zboží včetně s tím SOUVisejícíchprací.

8.6. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána, a zboží bylo vyměněno za bezvadné,
běží nová záruční lhůta dle čI. 8.2 této smlouvy ode dne jeho předání kupujícímu.

8.7. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

8.8. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu
zjistil, a to na telefonní číslo +420599507599 nebo na e-mailovéadresehavirov@dlnk.cz
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Kupní smlouva

popřípadě formou písemného oznámení zaslaného na adresu prodávajícího uvedenou v čI. 1 této
smlouvy, a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady zboží.

8.9. Prodávající je povinen se k reklamaci kupujícího vyjádřit a provést servisní zásah v termínu do
následujícího pracovního dne ode dne, kdy mu bylo oznámení o vadách doručeno. Pokud se
v uvedené lhůtě prodávající k oznámení o vadách nevyjádří, má se za to, že s obsahem reklamace
souhlasí. Nenastoupí-Ii prodávající k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů po

odsouhlasení obsahu reklamace, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající.

8.10. Záruční servis bude prováděn u kupujícího bezplatně po celou dobu záruky. V případě výměny
nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo v autorizovaném servisním středisku
výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a
dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět kupujícímu.

8.11. Servis se provádí na místě instalace. Záruční servis je zahrnut v ceně dodávky. Kupující je povinen
umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud
tak neučiní, není prodávající v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem
pro odstranění vady.

8.12. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

8.13. Kupující není povinen uchovávat obaly od dodaného zboží.

8.14. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou žádné právní vady dle § 433 obchodního zákoníku.

9. PLATNOSTSMLOUVY

9.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

9.2. Jakákoli změna této smlouvy je platná jen v písemné formě prostřednictvím vzestupně číslovaných
dodatků a s podpisem obou smluvních stran.
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Kupní smlouva

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

10.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čI. 1. smlouvy odpovídají skutečnosti v době
uzavření této smlouvy.

10.2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

10.3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy.

10.4. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky,
zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

10.5. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy
nedotčena a v platnosti. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co
nejblíže původnímu záměru této smlouvy.

10.6. Veškerá prohlášení nebo sdělení je třeba zasílat na adresu sídla kupujícího/prodávajícího. Každou
změnu adresy nebo jiných relevantních údajů jsou smluvní strany povinny obratem sdělit druhé
smluvní straně.

10.7. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, po jednom výtisku pro každou smluvní stranu.

10.8. Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují,
že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle
připojují smluvní strany svůj podpis pod tuto smlouvu.

Příloha smlouvy Č. 1 - Technická specifikace a cenová kalkulace

Za kupujícího: Za prodávajícího:

B4UDQ
VÝROBNI DRUŽSTVO INVAllD
Uručovská 370/19 IC: 268429 8
787 01 $umperk OIC; CZ26842 8

·;.;w;.;:riiUdéj.ilz· .... · .. ·,.iu·rio~·;$ů·ď ."Ci
'~I ff"x' + 420 583 285 16

{)pfl!jwa -ttl·1. J-éJ/b
V dne .

t.iYMNAZIUM OGTRA\lA-ZÁoŘEH
prlspěvkovC; organjzac~

Volgogradská 6a
"nll lil (='f'T'7-''y? i'"J bc;u~v-!.

ředitel školy

(razítko, podpis, jméno, funkce) (razítko, podpis, jméno, funkce)
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