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Příloha č.3 ,19.3 eat: we:

KUPNI SMLOUVA došío
3 .11. 2315

Či, WA
Dodavatel: ENPRAG, 51404 p?”

Sídlo: K Hobmí 833/42, 154 00 Praha 5

IČ: 62743741

DIČ: C26274374l

Zastoupený: Ladislav Kroupou, jednatelem

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

(dále jen ..dodavatel“)

a

Objednatel:

Střední zdravotnická škola E-l Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec,

Kostelní 9, příspěvková organizace

se sídlem: Kostelní 9, Liberec 2. 460 31

Statutární zástupce: Mgr. Jana Urbanová, ředitelka školy

IČ: 00673731

Bankovní spoj ení:

(dále jen „obj ednatel “)

uzavřeli níže uvedeného dne VE smyslu ustanovení § 409, § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb.,

Obchodního zákoníku, ve 7nění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu:
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Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje dodat objednatelí dodávku. která je podrobně specifikována

v položkovém rozpočtu, jenž je přílohou
této smlouw a rovněž přílohou Výzvy k podání

nabídky „Výměna šatních skříní 2016
etapa

II." a převést na ni vlastnické právo

s dodržením 7áručních podmínek dlc zákona či 3/1991 SlL. Obchodního zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů.

2. Předmět
smlouvy:

25 ks dvoudveřových skříní El š jeduodveřových šalnich skříní viz

Příloha č. 2
Položkový rozpočet.

3. Objednatel SC zavazui e od dodavatele uvedenou dodávku převzít a zaplatit za ni cenu ve

sjednané výši a způsobem uvedeným v či, 111. této smlouvy víz níže,

II.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

l. Dodavatel je povinen dodat objednatcli dodávku dle či. 1.1. nejpozději dn 20.l24 20m.

2. Dodavatel splní svůj závazek předáním dodávky objednatelí spolu dodacím li stem

s:) dalšími doklady, nulnými k užívání díla, a to v místě sídla objednatele. Místem plnění díla

sídloje objednatele.

3. Obj ednalel je oprávněn převzetí dodávky odmítnout, pokud v době jejího předání vykazuje

vady či nedodělky.

4. Nebude-li dodávka dodána ve lhůtě uvedené v bodě tohoto článku, je obj ednatel oprávněn

od smlouvy odstoupit.

5. Vlastnictví k dodávce přechází na objednatele jejím zaplacením.

Ill.

Cena za dodávku m platební podmínky

l. Ccna Za dodávku byla stanovena nabídkovou cenou, kterou udal dodavatel V nabídce podané

do výběrového řízení a která byla objednatelem. jakožto zadavatelem výběrového řízení,

vybrána jako nejvýhodnější 'il činí celkem bez DPH 64 090.00 Kč, n tnłm DPH je 13 458,90

celkem 77 Kč.Kč, tedy 548,90

2, Tato
Cena.

která zahmuj c veškeré náklady dodavatele (doprava), je cenou nejvýše

přípustno u. pevnou
?Il nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky,

3. Dodavatel vyúčtuj e Cenu Za dodávku fakturou, která musí splňovat ná] ežitosti daňového

dokladu v souladu SC zákonem č. 235/2004 Sb.. 0 dani Z přidané hodnoty, V platném znění,

Faktura musí být doložena dodacím listem prokazuj ícim řádné splnění dodávky ze strany

dodavatele. Dodavatel je oprávněn fakturu vystavit až
po

řádném provedení a předání díla

objednateli. resp. převzetí díla ohjednatelem. Dodavatel jc povinen fakturu objednateli

doručit prokazatelným způsobem.
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47 Objednatel se zavazuje, Že fakturu Za dodávku uhradí nejpozději do 30 dnů od převzetí

na faktuře může do konce
A

dodávky. Námitky proti údajům uvedeným objednatel uplatnit

lhůty její splatností a tím, Že ji odešle zpět dodav ateli S uvedením výhrad Tímto okamžikem

se 7aštaví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti poběží
nd doručení opravené faktury

objednateli. Objednatel neposkytuje žádne zálohy. Přílohu faktury tvoří podrobná specifikace

fakturovane'ho plnění včetně jednotkových cen za položku.

5. Dnem se rozumí den Z účtuzaplacení ceny (faktury) odepsání ceny objednatele.

6„ Dodavatel prohlašuje, že na dodávce neváznou práva třetí osoby,

IV.

Záruční av servisní podmínky

li Ncsplňuje-li dodávka vlastností stanovené IOUÍO smlouvou a ustanovením § 560 zákona

č, 513/1991 Obchodního ve znění má Za Sí:Sb., zákoníku, pozdějších předpisů, vady. vady

považuje dodání jine' dodávky. než určuje smlouva: a vady v dokladech nutných k užívání.

24 Dodavatel nenese odpovědnost Za vady, na něž SS vztahuje záruka 7,8 jakost, jestliže tyto

vady vznikly prokazatelnym zaviněním objednatele.

34 Záruční lhůta je stanovena v Článku 11 této smlouvy u každé položky 'il začíná běžet ode dne

převzetí dodávky dle protokolu ve smyslu bodu ll. 3 této smlouvy.

4. Objednatel je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku bez

zbytečného odkladu oznámit dodavateli zjištěné vady dodávky pote', co je při vynaložení

odborné pe'če zjistil.

5 V případě., že obj ednate] V záruční době včas uplatní zj ištěne' závady na dodávce, je

dodavatel povinen vady od stranit ve lhůtě nejdéle do 10 pracovních dnů (pokud není

stanoveno jinak viz specifikace v položkovém rozpočtu).

6. Odstranění vad na dodávce uplatňuje ubjednatel na adrese dodavatele ajsou prováděny na

místě plnění zakázky,

V.

Saukční ustanovení

1 V případě prodlení dodavatele V servisních službách u zařízení (nejpozději do 30 dnů), je

dodavatel povinen zaplatit objednatcli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 "/0

Z ceny příslušného dílčího plnění dle Č1,I,1 této smlouvy.

2. V případě prodlení dodavatele s dodáním díla je dodavatel povinen zaplatit obj ednateli Za

ve Z celkove' alokaždý započatý den prodlení smluvní pokutu výši 0,05% ceny plnění,

i v případě prodlení s plněním jakékoliv povinností dodavatele dle této smlouvy. Tato

smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy Z ccny plnění.

'š V případě prodlení objednatele se zaplacenim ceny díla na základě řádně vystavené

a doručené faktury daňového dokladu, zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli úrok

Z prodlení ve výši 0,05 o/n Z dlužné částky za každý den prodlení.

4, Smluvní
strany

se dohodly na dodržování etických principů protikorupčního jednání po
celou

dobu realizace této smlouvyr
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l
VI.

Závěrečná ustanovení

Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto sm louvou se vzáj emny vztah obou

smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a všeobecně platných

na území Cesképrávních předpisů republiky.

2. Nedílnou součásti této smlouvy jc Příloha č. I'l
Krycí list + Příloha č. 2 Položkový

rozpočet,

3. Veškeré
změny doplnky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních

stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

4. Smluvní že identifikační které V souladustrany prohlašuj i, údaj e, uvedly, jsou s platnými

zápisy v obchodním rejstříku nebo vjiné
nhdnhné evidenci aže osoby zde uvedene jsou

jejich oprávněnými zástupe i,

5. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla u7avřena svobodně a vážně, na základě

projevené vůle nhou smluvních stran, že souhlasí sjejím obsahem a že tato smlouva nebyla

uj ednána v tísni ani za jinak jednostranně ncvýhodných podmínek.

6 Smlouva
nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran

a vyhotovuj c se ve dvou rovnocenných Stej nopiscch, po jednom pro každou ZE smluvních

stran.

V Praze dne 20. 10 2016 V Liberci dne

Za Za objednatele

Ladislav Kroupa, jednatel Mgr. .lana Urbanová ředitelka školy

:si
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Příloha č. Íl

Krycí list nabídky veřejná zakázka

Název zakázky: Výměna šatnich skříní 2016
etapa

Il.

Základní údaie:

Zadavatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,

Liberec, Kostelní 9. příspěvková organizace

Kostelní 9. Liberec 2, 460 ?O

lC

Sídlo:

00673731

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Mgr.
.lana I lrbanová ředitelka školy

E-mail:

Tel z

Kontaktní osoba:

Uchazeč:

Název: ENPRAG, 51.0.

Sídlo: K Holyni 833/42. 154 00 Praha 5

fax ' 273 H4 224 941 053
Tel., 827,

lC 62743741

DIC: (762743741

Osoba
oprávněná jednat Za uchazeče: Ladislav

Kroupa, jednatel

Kontaktní osoba:

Nabídková cena:

('ena celkem bez DPH: 64 090,00 Kč

S amostatnč DPH' 13 Kč458,90

Cena celkem včetně DPH: 77 548,90 Kč
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l
Čestné prohlášení

Cestně prohlašujeme, že jsme obsahem nabídky vázáni po celou dobu zadávací lhůty, která

7ačíná běžet okamžikem skončení nabídek a končí 30 dnů od skončenílhůty pro podání lhůty

pro podání nabídek.

Osoba za uchazeče: Ladislav Kroupa, jednatel

oprávněnájednaň

podpis

V Pra7e dne: 20. 10. 2016
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