
KUPNĹSMLOUVA

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněnI{dále
jen ,,OZ")

1 SMLUVNÍ STRANY " T
KUPUjÍCÍ:

Sídlo:
Zastoupená:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail:

PRODÁVAjÍCÍ:

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, příspěvková organizace

Brno-Líšeň, Líšeň, Trnkova 2482/113
Ing. Roman Moliš, ředitel Školy
00380431
CZ00380431
KB Brno-město
544 210 612

Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail:

TST servis a.s.

ŠIfařská 1/3, 147 00 Praha 4
Ing. Zdeněk Červ"nek, Ing. Petr Cejnar
00548880
CZO0548880

- ČS Praha
241 774 596

l' UVODNÍ USTANOVENÍ

2.1

2.2

2.3

Kupujici je zadavatel zadávacího řIzeni s názvem ,,Dodávka strojního vybavení
do SŠSE Brno" v rámci projektu ,,Vybudování odborného pracoviště" (dále jen
,,Projekt") a příjemcem podpory na uvedený projekt z operačního programu IROP.

prodávajÍcÍ je dodavatel vybraný Kupujickn v rámci výše uvedeného
zadávacího řIzení.

Účelem této smlouvy je zabezpečeni nezbytného vybavení pořizovaného
v rámci Projektu. Smluvní strany berou na vědomi, že jakékoli, byť jen částečné,
neplnění povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, ať už na straně prodávajIcího či
kupujÍcÍho, může ohrozit čerpáni dotačních prostředků poskytnutých na realizaci
předmětu smlouvy, příp. může vést k udělení sankci kupujicImu ze strany orgánů
oprávněných k výkonu kontroly Projektu, v jejichž rámci jsou dotační prostředky
poskytovány. Škoda, která může kupujicimu neplněním povinností vyp|ývajÍcÍch z této
smlouvy vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou kupní cenu.



2.4

3

3.1

3.2

Smluvní strany se zavazujičinit veškerá právní jednání mající dopad na práva a
povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy pouze prostřednictvím výše uvedených
kontaktních osob. jednání učiněná prostřednictvím jiných osob jsou právně účinná
toliko po oznámeni jiných či dalších kontaktních osob druhé straně osobami výše
uvedenými.

PŘEDMĚT SMLOUVY "i

prodávajici se zavazuje, že Kupujich"nu dodá a odevzdá věc či věci, které jsou
předmětem koupě, umožní mu nabýt vlastnické právo k těmto věcem, a že splní další
s tím souvisejÍcÍ povinnosti uvedené ve smlouvě. KupujÍcÍ se zavazuje, že věci
převezme a zaplatí prodávajíchnu kupní cenu.

Věci se pro účely této smlouvy rozumí níže uvedené zařizenh
Název Typové/výrobni označení

Univerzálni hrotový soustruh SN 32/1000 CE
Nástrojařská frézka F2V R
Sloupová vrtačka Herkules 32

skříň dílenská SPD 11A

3.3

3.4

3.5

Množství, jv Rakost a provedeni, jakož i další specifikace a vlastnosti zařIzenI
se řidI nabídkou podanou Prodávajichn do zadávacího řIzení s názvem ,,Dodávka
strojního vybaveni do SŠSE Brno".

Povinnost prodávajicího odevzdat věci zahrnuje také

4.a) dopravu zařizení na urČené místo;

4.b) instalaci zařIzenI v prostorách určených Kupujíchn, přičemž instalacI se rozumí
usazení zařízeni v místě plnění, případně jeho sestaveni Či propojení a dále
napojení zařizení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům,
k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody,
plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky, jsou-li taková
napojeni pro řádnou funkčnost zařIzenI nezbytná;

4.c) předáni dokladů,
· které jsou nutné k užIvánI zařizenÍ,
· které slouží jako instrukce a návody k obsluze, údržbě a ovládáni zařizeni,

včetně návodů ke školení obsluhy, a to vše v českém jazyce,
· které se k zařizení jinak vztahuji (prohlášeni o shodě dodaného zařIzenI se

schválenými standardy, protokoly o revizích atp.)
4.d) zaškolení a seznámeni osob určených Kupujícím k obsluze zařIzení tak, aby

byly schopny zařízeni náležitě užívat pro plánované účely;
4.e) odvoz a likvidace obalů a dalších materiálů použitých při plněni dodávky, v

souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů.

prodávající prohlašuje, že

5.a) je výlučným vlastníkem zařízenI,

5.b) dodávané věci jsou nové, tzn. nikoli dřive použité;
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3.6

3.7

5.c) dodávané věci odpovÍdají této smlouvě, tzn. že mají vlastnosti, které si strany
ujednaly, a chybí-li ujednáni, takové vlastnosti, které prodávajÍcÍ nebo výrobce
popsal nebo které kupujÍcÍ očekával s ohledem na povahu věcí a na základě
obchodní prezentace jimi prováděné, že se hodí k účelu vyplývajicknu z této
smlouvy, že jsou v odpovídajÍcÍm množství, že vyhovuji požadavkům právních
předpisů a Že jsou bez jakýchkoliv jiných vad, a to i právních, zejména na něm
neváznou zástavy ani Žádná jiná práva třetích osob.

5.d) bude při plněni této smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu
s platnými právními předpisy, touto smlouvou, jakož i příslušnými technickými
normami.

prodávajÍcÍ odpovídá za to, že dodané zařIzenI, služby a práce budou
provedeny s odbornou péči a v souladu se všemi platnými právními předpisy, touto
smlouvou i příslušnými přílohami k této smlouvě a s relevantními technickými
a kvalitativnImi normami.

Kupujíci předem vylučuje možnost přijetí nabídky (návrhu smlouvy) s dodatky
nebo odchylkami ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ.

l 4 KUPNÍ CENA

4.1 Kupní cena za splnění povinností prodávajÍcÍho dle této smlouvy je stanovena
na základě nabídky prodávajÍcÍho předložené v rámci předmětného zadávacího řízení
jako cena maximální a nepřekročitelná a činí:

, . Kupní cena výše DPH v CZK Kupní cena v CZKNazev položky v CZK bez DPH VC. DPH

Část Ill - soustruh, frézk' 1,640.300,- 344.463,- 1.984.763,-
vrtačka skříň

4.2

4.3

Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překroČit.
prodávajÍcÍ prohlašuje, že kupní cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady na
dodávky a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu smlouvy včetně
všech nákladů souvisejÍcÍch, tj. zejména náklady na pořízenI věcí včetně nákladů na
jejich výrobu, náklady na dopravu věci do místa jejich odevzdání, náklady nakládky a
vykládky, náklady na uvedenívěci do provozu, náklady na zaškoleni uživatelů, náklady
pro aktualizaci software po dobu záruky (jen v relevantních případech), pojištěni
dopravy do místa vykládky včetně pojištěni vykládky stroje, daně, clo a poplatky vC.
recyklačních poplatků, náklady na doklady vztahujÍcÍ se k věcem, náklady na likvidaci
odpadů vzniklých v souvislosti s odevzdáním věci při zohlednění veškerých rizik a
vlivů, o nichž lze během plněni předmětu smlouvy uvažovat. prodávajÍcÍ dále
prohlašuje, že kupní cena je stanovena i s přihlédnutIm k vývoji cen v daném oboru
včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splněni předmětu
smlouvy.

ProdávajÍcÍ přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
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4.4

4.5

· Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této smlouvě uvedené se
rozumí bez daně z přidané hodnoty (dále také DPH), která bude Prodávajícím
účtována dle předpisů platných ke dni uskutečněni zdanitelného plnění.

Sjednaná cena dodávky je cenou nejvýše přípustnou. Změna výše ceny je
možná pouze v případě, že po uzavření smlouvy a před terminem předáni a převzetí
dodávky dojde ke změnám sazeb DPH (je možná výhradně změna výše DPH).

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 KupujÍcÍ neposkytne Prodávajíchnu žádné zálohy.
5.2 Kupní cena bude uhrazena po předáni a převzetí dodávky, a to na základě

daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených ProdávajÍcÍm.

5.3 Pokud bude dodávka Prodávajíchn předána a KupujícÍm převzata bez vad a
nedodělků, uhradí Kupujicíve lhůtě splatnosti dle bodu 5.4 smlouvy celou Kupní cenu
včetně DPH. Pokud KupujÍcÍ převezme dodávku, na niž se vyskytuji vady či nedodělky,
uhradí KupujÍcÍ ve lhůtě splatnosti dle bodu 5.4 pouze 85 % Kupní ceny a DPH v plné
výši, zádržné ve výši 15 % Kupniceny uhradí Kupující až po odstranění poslednivady a
posledního nedodělku uvedeného v protokolu o předáni a převzetí, a to ve lhůtě
splatnosti dle bodu 5.4 smlouvy počítané ode dne odstranění poslední vady či
nedodělku.

5.4 Lhůta splatnosti faktury prodávajícího je 30 dnů ode dne nás|edujÍcÍho po dni
doručení faktury do sídla KupujícÍho. Lhůta splatnosti zádržného, bude-li Kupujíchn
v souladu se smlouvou uplatněno, činí nejvýše 30 dnů ode dne podpisu protokolu o
odstraněni poslední vady či posledního nedodělku uvedeného v protokolu o předání
a převzetí dodávky.

5.5 Za doručení faktury se považuje den doruČeni faktury poštou nebo kurýrní
službou do sídla KupujÍcího nebo den osobního předáni faktury do poštovni evidence
KupujjcÍho. prodávajÍcÍ zašle neprodleně kopii faktury v elektronické podobě
kontaktní osobě KupujÍcÍho emailem.

5.6 Faktura ProdávajÍcÍho musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu,
formou a obsahem odpovídat zákonu Č. 563/1991 Sb., v platném znění, a zákonu č.
235/2004 Sb., v platném znění. V případě, že faktura nebude požadované náležitosti,
bude Kupujíckn vrácena k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta
splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručeni opravené či nově vyhotovené
faktury.

5.7 Peněžitá povinnost (dluh) KupujÍcjho se považuje za splněnou v den, kdy je
dlužná částka připsaná na účet prodávajIciho.

5.8 V případě, že číslo bankovního účtu ProdávajÍcÍho uvedené v této smlouvě
nebo na jim vystavených fakturách nebude uveřejněno způsobem umožňujIcM
dálkový přistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 písm. C) zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH"), je KupujÍcÍ
oprávněn uhradit Prodávajíchnu pouze tu část dluhu vyplývajicIho z faktury, jež
odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ust. § 109a ZDPH uhradit
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6

6.1

6.2

6.3

6.4

přímo správci daně. Stane-li se prodávajici nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. §
106a zdph, použije se tohoto odstavce obdobně.

LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

prodávající se zavazuje splnit svoji povinnost dodat a odevzdat věci dle této
smlouvy Kupujíchnu do 12 týdnů od uzavření této smlouvy. V případě, že by tato
lhůta doběhla dříve než 1. 10. 2018, požaduje KupujicÍdodání nejdříve 1. 10. 2018.

Prodlení prodávajiciho s lhůtou plněni se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

prodávajÍcÍ není v prodlení
3.a) jestliže dojde k přerušení prací prodávajícího na základě dohody smluvních

stran, nebo
3.b) jestliže dojde k přerušení prací prodávajÍcÍho způsobeného vyšší mocí; o této

skutečnosti je prodávajÍcÍ povinen KupujícÍho neprodleně informovat. Smluvní
strany jsou povinny se vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a
dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

Místem plnění je sídlo KupujÍciho.

7 INSTALACE, ZKUŠEBNÍ PROVOZ, PŘEVZETÍ DODÁVKY

Instalace

7.1 Nebude-li dohodnuto jinak, je KupujÍcÍ povinen nejpozději do tři pracovních
dnů po obdrženi písemné výzvy prodávajÍcÍho umožnit mu zahájeni instalace zařIzenI
předáním vymezeného prostoru k provedení instalace (dále jen Stanoviště), nebude-li
mezi Kupujichn a Prodávajíchn dohodnut jiný termín. Při předáni Stanoviště seznámí
KupujÍcÍ prodávajÍcÍho s následujickni informacemi:

1.a) body pro napojeni zařIzení na rozvody elektřiny, tepla, demineralizované
vody, vody, vzduchotechniky či jiných médii, jsou-li tyto energie či média
k provozu zařízenI potřebné, s uvedením maximálně přípustných odběrů
v jednotlivých odběrových místech,

1.b) provozní řád prostor instalace.

prodávajÍcÍ může o tyto informace požádat před předáním Stanoviště - učiní-li tak,
sdělí mu je KupujÍcÍ do tří pracovních dnů po obdržení jeho žádosti.

7.2 Vyžaduje-li to povaha dodávky, bude prodávajÍcÍ v průběhu přípravy dodávky
konzultovat navrhovaná napojení zařízenI na technické instalace s KupujÍcÍm.
Navržené řešeni předloží Prodávající KupujÍcÍmu ke schválení v dostatečném
předstihu. prodávajÍcÍ nesmí zahájit práce na Stanovišti před schválením navrženého
řešeni KupujÍcím, k čemuž si KupujÍcjvyhrazuje lhůtu 3 pracovních dnů.

7.3 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že prodávajÍcÍ je oprávněn provádět instalaci
zařIzenIv místě plněni každý pracovní den v době od 8.00 hod do 16.00 hodin.

Uvedeni do provozu, zaškolení a předvedeni funkci
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7.4 Po dokončeni instalace zařIzeni jej uvede prodávajici do provozu. Při něm
s odbornou péči seznámí KupujÍciho se všemi funkcemi zařIzenI, v jeho přítomnosti je
předvede, a to na žádost i opakovaně. Současně s tím provede důkladné zaškoleni
zaměstnanců Kupujiciho.

7.5 prodávající si je vědom toho, že Činnost dle předchozího odstavce může trvat i
vÍce dni, maximálně však 7 pracovních dní.

7.6 Pokud se během činnosti podle článku 7.4 smlouvy objeví jakékoli vady či
nedostatky, je ProdávajÍcÍ povinen je neprodleně odstranit. Po odstranění vady Či
nedostatku se opakuje činnost podle Článku 7.4 smlouvy v rozsahu, v jakém nebyla
provedena bez vad či nedostatků.

Převzetí dodávky

7.7 Řádně nainstalované a předvedené zařízeni může být Prodávajickn odevzdáno
Kupujichnu k převzetí. Pro tyto účely předá prodávající KupujIcimu Protokol o předáni
a převzetí, jehož vzor je přílohou č. 1 této smlouvy, který ProdávajÍcÍ a KupujÍcÍ
společně vyplní. Současně prodávajÍcÍ Kupujicknu předá doklady nutné k užjvánÍ
zařízeni a doklady, které se k zařízení jinak vztahuji.

Protokol o předáni a převzetí dodávky musí povinně obsahovat zejména:

7.a) identifikační údaje o Prodávajícím, KupujÍcÍm, případně subdodavatelích,

7.b) popis dodávky, která je předmětem předáni a převzetí, tzv."Dodací list"

7.c) seznam dokladů, které Kupujici od prodávajiciho převzal,

7.d) prohlášeni KupujícÍho, zda dodávku přejímá nebo nepřejímá,

7.e) datum podpisu protokolu o předání a převzetí věci (toto datum je současně
datem uskutečněni zdanitelného plněni ve smyslu zákona o dani z přidané
hodnoty).

7.8 KupujÍcÍ je povinen převzít dodávku bez zbytečných odkladů do jejím řádném
dokončení. Tuto skutečnost osvědči podepsáním Protokolu o předáni a převzetí.

7.9 Přechod rizik, tj. nebezpečí ztráty nebo poškození zboží, z prodávajÍcÍho na
kupujÍcÍho, nastává dodáním stroje na místo určeni a platí pro něj podmínky ,,CIP" -
In colerun. To znamená, že ačkoliv zůstává stroj do doby plné úhrady sjednané ceny
ve vlastnictví prodávajíciho, kupujIcí odpovídá za jeho řádné uložení a zabezpečeni a
nese sám nebezpečí ztráty či zničeni věci s výjimkou poškozeni stroje prodávajícím při
jeho instalaci a uvádění do provozu pracovníky prodávajícího.

7.10 KupujÍcÍ není povinen převzít dodávku, která vykazuje vady a nedodělky, byt'
by samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebránily řádnému užÍváni dodávky. Nevyužije-
ii KupujÍcÍ svého práva nepřevzít dodávku vykazujicí vady a nedodělky, uvedou
KupujÍcÍ a prodávajÍcÍ v protokolu o předáni a převzetí soupis těchto vad a nedodělků
včetně způsobu a terminu jejich odstraněni.

8 DALŠÍ DODACÍ PODMÍNKY

Použité materiály a výrobky
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8.1

8.2

Věci, které jsou potřebné k provedení dodávky, je povinen opatřit prodávajÍcÍ,
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří KupujÍcÍ.

prodávajÍcÍ se zavazuje a ručí za to, že při realizaci dodávky nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý nebo nesplňuje
hygienické Či ekologické parametry. Stejně tak se prodávající zavazuje, že k realizaci
dodávky nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li
pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud prodávajíci
uvedené povinnosti nedodrží, je povinen na písemné vyzvání KupujjcÍho provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese prodávajÍcÍ.

Kontrola provádění předmětu smlouvy

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

KupujÍcÍ je oprávněn kontrolovat prováděni předmětu smlouvy. Prováděni
v rozporu s povinnostmi prodávajÍcÍho dle této smlouvy bude považováno za
podstatné porušení smlouvy. zjistí-li KupujÍcÍ, že ProdávajÍcÍ provádí předmět smlouvy
v rozporu se svými povinnostmi, je KupujÍcÍ oprávněn dožadovat se toho, aby
prodávajÍcÍ odstranil vady vzniklé z takového postupu a předmět smlouvy prováděl
dále řádným způsobem nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

prodávajÍcÍ je povinen zajistit při provádění dodávky dodrženi veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatřeni vedoucích k požární
ochraně prováděné dodávky a objektů, v nichž je dodávka plněna, a to v rozsahu a
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Případné bezpečností pokyny
KupujÍcjho nad rámec obecně závazných právních předpisů předloží Kupující
Prodávajíchnu s dostatečným předstihem, aby s nimi prodávajÍcÍ mohl seznámit své
zaměstnance.

Kupujici je povinen provést pro všechny zaměstnance prodávajÍcÍho pracujÍcÍ
na instalaci a zkouškách dodávky na místě plnění vstupní školení o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. prodávající je povinen průběžně znalosti
svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně
obnovovat a kontrolovat.

prodávajici v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob,
které se s jeho vědomím zdržují na Stanovišti, a je povinen zabezpečit jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami.

Prodávajicí je povinen provádět v průběhu provádění dodávky vlastni dozor a
soustavnou kontrolu nad bezpečnosti práce a požární ochranou.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni dodávky na místě plněni nebo při
činnostech souvisejÍcÍch s prováděním dodávky na místě plnění, je prodávajÍcÍ
povinen zabezpečit vyšetřeni úrazu a sepsání příslušného záznamu. KupujicI je
povinen poskytnout Prodávajíchnu nezbytnou součinnost.

Újma

Pokud činností prodávajÍcÍho dojde ke způsobeni újmy KupujicÍmu nebo
třetím osobám z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyp|ývajÍcÍch z právních předpisů, technických nebo jiných norem vyplývajíckh z této
smlouvy, je prodávajÍcÍ povinen bezodkladně tuto újmu nahradit uvedením do
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předešlého stavu, a není-li možné, nahradí ji v penězích. Veškeré náklady stlm
spojené nese ProdávajÍcÍ.

8.10 ProdávajÍcÍ odpovídá i za Škodu způsobenou Činnosti těch, kteří pro něj
dodávku provádějí.

8.11 Povinnost nahradit újmu zahrnuje i povinnost odčinit nemajetkovou újmu.

Možnost pověřit realizací části dodávky jinou osobu

8.12 prodávající je oprávněn pověřit provedením části dodávky třetí osobu
(subdodavatele) pouze s předchozím souhlasem KupujÍciho. v tomto případě však
prodávajÍcÍ odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dodávku prováděl sám.

8.13 ProdávajÍcÍ je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách
splnění všech povinností vyp|ývajÍcÍch Prodávajícímu ze smlouvy.

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

ZÁRUKA ZA JAKOST

prodávajÍcÍ odpovídá za vady vzniklé v záruční době, která činí 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na:

a) vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou a vnějšími vlivy (např.
poruchou napájecí sItě).

b) běžné opotřebení součástek, spotřební materiál
c) vady, prokazatelně způsobené nedodržením pokynů pro údržbu dle návodu a

neodborným zacházením v rozporu s uvedeným návodem k pouŽivánÍ.

prodávajÍcÍ je odpovědný za to, že po celou Záruční dobu bude mít zařIzenI
vlastnosti sjednané touto smlouvou. Pokud nedojde k poškození zařIzenI při kolizi a to
v důsledku nesprávné obsluhy ze strany KupujÍcího, osobou, která bude se zařízenim
pracovat.

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí
dodávky KupujIcím. Je-li dodávka KupujIcím převzata s alespoň jednou drobnou
vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstraněni poslední vady či
nedodělku. Platnost záruky není reinstalací zařízeni a jeho opětovným uvedením do
provozu dotčena. Reinstalace musí být vždy provedena pracovníky prodávajÍcÍho.

ProdávajÍcÍ je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré
servisní úkony, na něž se vztahuje záruka. prodávajíci je dále povinen v průběhu
záruční doby uskutečnit na základě písemné výzvy KupujícÍho nejméně jednou ročně
bezplatnou servisní prohlídku všech dodaných zařIzenI, při níž provede základni
servisní úkony, zejména seřízeni zařIzení.

Požadavek na odstranění vad dodávky, které se projeví v záruční době,
KupujÍcÍ uplatní u ProdávajÍcÍho bezodkladně po jejich zjištěni, nejpozději poslední
den záruční doby, a to pÍsemným oznámením doručeným k rukám odpovědného
zástupce prodávajícího (reklamaci). l reklamace odeslaná KupujÍcÍm poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci Kupujíci uvede
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popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje
odstranit.

9.6 Kupujici je oprávněn při výskytu jakékoli vady

6.a) požadovat odstraněni vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

6.b) požadovat odstraněni vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou
odstranitelná, případně odstoupit od smlouvy,

6.c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,

9.7 KupujÍcÍ je oprávněn zvolit ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe
vyhovuje.

9.8 prodávajÍcÍ se zavazuje reklamované vady dodávky bezplatně odstranit.

9.9 prodávající se dále zavazuje vyslat svého servisního technika k odstraněni
vady tak, aby se k zařízeni dostavil v pracovních dnech nejpozději do 5 pracovních
dnů od oznámeni reklamace. Neodstraní-li servisní technik ProdávajÍcÍho
reklamovanou vadu při tomto servisním zásahu, zavazuje se ProdávajÍcÍ prověřit
reklamaci a oznámit Kupujíchnu do 5 pracovních dnů, zda reklamaci uznává, a
dohodnout termín odstraněni závady (termín pro odstraněni vady bude vždy
dohodnut písemně). Pokud prodávajIcí neoznámi Kupujíchnu do S pracovních dnů,
zda reklamaci uznává, pIati, že reklamaci uznává.

9.10 prodávajÍcÍ odstraní vadu přímo při servisním zásahu. Není-li to z povahy věci
možné, odstraní vadu bez zbytečného odkladu. prodávajici odstraní vadu při
servisním zásahu vždy, bylo-li to při vynaložení veškerého jeho úsilí možné.

9.11 O odstraněni reklamované vady sepíší prodávajici a KupujÍcÍ protokol, ve
kterém potvrdí odstraněni vady. O dobu, která uplynula mezi uplatněním reklamace a
odstraněním vady, se záruční doba prodlužuje.

9.12 Byly-li použity podle smlouvy při výrobě zařizení věci předané kupujíchm,
neodpovídá prodávajÍcÍ za vady zařizenÍ, které byly způsobeny použitím těchto věcí,
jestliže prodávajÍcÍ při vynaloženi odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto
věci pro výrobu zařIzenI nebo na ni kupujÍcÍho upozornil, avšak kupujÍcÍ písemně trval
na jejich použiti.

9.13 V případě, že ProdávajÍcÍ neodstraní vadu bez zbytečného odkladu nebo
pokud prodávajÍcÍ odmítne vady odstranit, je KupujÍcÍ oprávněn vadu odstranit na své
náklady a ProdávajÍcÍ je povinen Kupujíchnu uhradit náklady vynaložené na
odstraněnívady, a to do 30 dnů ode dne jejich uplatněni u Prodávajiciho.

9.14 V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může
provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se
ztrátou práv ze záruky, smi Kupujici vadu odstranit pouze využitím služeb
autorizované osoby.

9.15 Kupujicí není oprávněn bez písemného souhlasu prodávajÍcÍho provádět na stroji a na
jeho technologických Částech jakékoliv zásahy, úpravy apod. (včetně přemisťováni
stroje, jeho odpojovánia následné zapojováni), ani k výše uvedenému připojovat
jakékoliv zařizení, která nejsou souČásti předmětu plněni.
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10 ' POZÁRUČNÍ SERVIS

10.1 ProdávajIci je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne uplynuti posledního
dne záruční lhůty zabezpečit pozáruční servis. Náklady pozáručního servisu hradí
KupujÍcÍ.

10.2 ProdávajÍcÍ se zavazuje, že hodinová sazba za návštěvu servisního technika
odstraňujÍcÍho závadu zařizení v rámci pozáručního servisu nepřekročí částku 1200,-
KČ bez DPH za hodinu upravenou v závislosti na meziroční změně miry inflace dle
údajů Českého stat"stického ústavu. J"né náklady za poskytován' pozáručního serv'su
(doprava, ubytováni, stravné, čas servisního technika strávený na cestě atp.) mohou
být účtovány ve výši ceny obvyklé.

10.3 Prodávajíci se zavazuje v rámci pozáručního servisu zajistit Kupujíchnu za
úplatu náhradnidily pořizovaného zařIzení.

11 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

11.1 Pokud bude prodávajÍcÍ v prodlení se svým plněním, je KupujÍcÍ oprávněn
účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z Kupní ceny (včetně DPH) za
každý i započatý den prodlení, není-li dále stanovena jiná výše smluvní pokuty.

11.2 Pokud prodávajÍcÍ neodstraní vadu či nedodělek uvedený v Protokolu o
předání a převzetí dodávky ve sjednaném terminu nebo do pěti kalendářních dnů od
převzetí dodávky, není-li termín odstraněni vady či nedodělku v protokolu uveden, je
KupujÍcÍ oprávněn Prodávajichnu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Kupní ceny
za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, za každý den prodlení.

11.3 Pokud ProdávajÍcÍ neodstraní reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě, je
KupujÍcÍ oprávněn účtovat Prodávajicknu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny
za každou reklamovanou vadu, u níž je ProdávajÍcÍ v prodlení, a to za každý den
prodlení.

11.4 Pokud bude Prodávající v prodlení se servisním zásahem, je KupujÍcÍ oprávněn
účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý pracovní den
prodlení.

11.5 V případě, že prodávajÍcÍ poruší závažným způsobem předpisy BOZP, je
Kupujici oprávněn účtovat Prodávajichnu smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé
jednotlivé porušeni předpisů BOZP.

11.6 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované pokuty nejpozději do 30 dnů od
dne obdrženi příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků
z prodlení.

11.7 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčeno právo KupujÍcjho na
náhradu Škody způsobené mu porušením povinnosti ProdávajÍcÍho, ke kterému se
smluvní pokuta vztahuje. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanoveni § 2050 OZ.
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12 UKONČENÍSMLUVNĹHO VZTAHU

12.1 Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen splněním, dohodou
smluvních stran nebo odstoupením.

12.2 KupujÍcÍ je kromě zákonných důvodů oprávněn od smlouvy odstoupit také
v případě, kdy

2.a) proti majetku prodávajícího bude vedeno insolvenčni řizeni,
2.b) dojde k podstatnému porušení povinností uložených Prodávajíchnu smlouvou,

které ProdávajÍcÍ v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstraní,
2.c) prodávajÍcÍ uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovÍdaji

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řIzeni.

12.3 V případě částečného odstoupeni od této smlouvy se závazek od počátku ruší
pouze v rozsahu, který odpovídá částečnému plnění, k němuž se odstoupeni od
smlouvy vztahuje. Ve zbývajicim rozsahu není závazek smluvních stran částečným
odstoupením od smlouvy dotčen.

12.4 Účinnost odstoupeni od smlouvy nastává doručením písemného oznámeni o
odstoupeni druhé smluvní straně.

13 ZMĚNY SMLOUVY

13.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně čIslovanými
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně signovány oběma
smluvními stranami.

13.2 Předložŕli některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá
smluvnistrana povinna se k návrhu vyjádřit do patnácti dnů ode dne nás|edujÍcÍho po
doručeni návrhu dodatku.

13.3 prodávajÍcÍ je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na
jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem KupujicÍho.

14 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1 ProdávajÍcÍ se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny
KupujIciho a při vynaloženi veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba
povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. prodávajÍcÍ prohlašuje, že obdobně
smluvně zaváže také své případné subdodavatele, kteří se na plněni této smlouvy
budou podílet.

14.2 ProdávajÍcÍ je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na
třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujÍcÍho; § 1879 OZ se
nepoužije.
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14.3 ' Kupujici je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí
osobu.

14.4 Smluvní strany se dohodly, že právni vztahy založené touto smlouvou se řídí
českým právem s výjimkou použiti Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží.

14.5 Případné rozpory se smluvní strany zavazuji řešit dohodou. Teprve nebude-li
dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u
místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo kupujÍcÍ.

14.6 Pokud se stane některé ustanoveni smlouvy neplatné nebo neúčinné,
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanoveni neplatné
nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému účelu ustanoveni neplatného nebo neúčinného.

14.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy, a to
příloha č. 1- vzor Protokolu o předáni a převzetí.

14.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má
platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

14.9 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejněni v registru smluv MV
ČR podle ustanoveni Zákona 340/2015 Sb. §6 odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění v registru smluv provede kupujicí.

14.10 Smluvní strany potvrzuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními
stranami, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojuji své podpisy.
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Střední škola strojírenská a
elektrotechnická Brno,
příspěvková organizace
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