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MSMT-22/2018-54

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 8 9 / 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

T. S. Bohemia a. s.
se sídlem Sladovní 103/3, Olomouc, 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2941
jednající: Bc. Jaroslav DrajsajtI, na základě pověření
IČO; 62304381
DIČ; CZ62304381
Bank. spojení:
(dále jen „Prodávající")

Česká republika -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem Karmelitská 529/5 ,118 21 Praha 1
jednající: Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek 
IČO: 00022985

(dále jen „Kupující")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tu to  kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy a nabytí vlastnictví

1.1 Předmětem té to  smlouvy je  dodávka movitých věcí „Dodávka automatickvch a 
plnoautomatických kávovarů (dále jen „zboží"'

1.2 Prodávající se tou to  smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo 
k němu.

1.3 Kupující je  povinen řádně a bez vad dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za ně 
dohodnutou kupní cenu podle čí. II. té to  smlouvy.

II. Kupní cena a platební podmínky

2.1 Kupní cena za zboží je  stanovena na 201.000,- Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty 21 % činí 
42.210,- Kč, tzn. celková cena včetně DPH činí 243.210,- Kč (slovy:
dvěstěčtyřicettřitisícdvěstědestkorun).
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2.2 Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené s dodávkou zboží. Za neměnný základ se 
považuje cena bez DPH. Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") je  ve smlouvě 
uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu 
účinnosti smlouvy bude cena adekvátně změněna.

2.3 Platba bude kupujícím provedena na základě jem u doručeně faktury, a to  na účet 
prodávajícího uvedený v záhlaví té to  smlouvy. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a § 435 občanského zákoníku. V záhlaví faktury/daňového dokladu bude uvedeno číslo 
jednací té to  kupní smlouvy (ve tvaru MSMT-22/2018-54).

2.4 Přílohou každé faktu ry bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že zboží 
bylo dodáno kupujícímu řádně, v požadovaném množství a kvalitě.

2.5 Faktura je  splatná do 30 kalendářních dnů ode dne je jího prokazatelného doručení 
kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví kupní smlouvy.

2.6 Faktura je  považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu 
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

2.7 Kupující neposkytuje zálohové platby.

2.8 Prodávající je  podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejně správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Prodávající se zavazuje k uchování účetních 
záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží dle platných 
právních předpisů.

lil. Doba a místo plnění

3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od uzavření
té to  smlouvy.

3.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla objednatele (Karmelitská 529/5, Praha 1).
O přesném term ínu dodání zboží vyrozumí prodávající kupujícího m inimálně 3 dny před jeho
uskutečněním elektronickou poštou na adresu osoby dle čl. 3.3.

3.3 Osoba určená k předání a převzetí zboží a dokladů je:

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

IV. Odpovědnost za vady, záruka

4.1 Prodávající poskytuje kupujícímu na veškeré dodané zboží ve stanovených technických 
specifikacích záruku, že bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému 
účelu a že si zboží zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu 24 měsíců od předání a 
převzetí zboží bez vad.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady zboží v záruční době má kupující právo 
požadovat a prodávající povinnost bezplatně vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení o oznámení vady zboží. V případě 
neodstranitelné vady je  pak prodávající povinen vadné zboží vym ěnit za zboží bezvadné, a to  
do 10 dnů od vystavení protokolu o neopravitelnosti. V případě ukončení výroby smluvního 
modelu, dodá Prodávající parametrově stejný, nebo lepší náhradní model. Kupující je  povinen
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nahlásit zjištění vady zboží do 2 pracovních dnů po jejím  zjištění.

4.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním či nevhodnou manipulací 
kupujícím.

4.4 Prodávající odpovídá kupujícímu za škody způsobené zbožím, resp. jeho provozem.

V. Závěrečná ujednání

5.1 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí kupující 
uveřejnění celého textu smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat smlouvy v registru smluv 
včetně případných oprav uveřejnění s tím , že nezajistí-li kupující uveřejnění smlouvy nebo 
m etadat smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření smlouvy, pak je  oprávněn zajistit 
je jich uveřejnění prodávající ve lhůtě tř í  měsíců od uzavření smlouvy.

5.2 Skutečnosti tou to  smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

5.3 Tato smlouva je  vypracována a podepsána elektronicky.

5.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

V Olomouci dne V Praze dne

Bc. Jaroslav DrajsajtI 
na základě pověření

za Prodávajícího

Mgr. Eva Vondráčková 
ředitelka odboru majetkoprávního 

a veřejných zakázek

za Kupujícího
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