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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na
dodávku

,,Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - modernizace dílen odborného
výcviku - CNC centrum"

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 050/0002760

Smluvní strany:

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
Telefon:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ:

dále jen kupujÍcÍ na straně jedné

a

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město
Mgr. Bedřichem Chromkem

60371790
CZ 60371790

Dodavatel: EMCO Intos s.r.o.
Sídlo: Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice
Zastoupený:
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
lČ: 43763162
DIČ: CZ43763162
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6320

dále jen prodávajÍcÍ, na straně druhé

uzavírají

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. tuto kupní smlouvu.

b

Předmět smlouvy
;

1.1. prodávajÍcÍ za podmínek stanovených touto smlouvou prodává kupujíchnu 4 kusy
nového nepoužitého vertikálního CNC frézovacího centra 4 kusy nového
nepoužitého vertikálního CNC soustružnického centra blíže specifikovaných
v přIloze č. 3 a a 3 b Technická specifikace strojů, která je nedílnou součástí této
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smlouvy (dále jen ,,Stroje") a převádí na něho vlastnické právo k těmto strojům a
kupující uvedené stroje kupuje a zavazuje se zaplatit za podmínek uvedených v této
smlouvě kupní cenu uvedenou v článku lV. níže. Stroje musí splňovat požadavky
uvedené v Zadávací dokumentaci, části 4) Technické podmínky

1.2. Typové označeni: Conceptmill 260 a Conceptturn 260 TCM

1.3. výrobce: emco GmbH, Salzburger str.80, 5400 Hallein, Rakouská republika

1.4. prodávajÍcÍ prohlašuje, že dodávané stroje jsou nové, tzn., že kupujÍcÍ je prvním
majitelem strojů od jejich výrobce.

1.5. Předmětem této Kupní smlouvy je dále doprava strojů do místa plnění a uvedeni
strojů do plně provozního stavu.

1,6. Předmět této Kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškoleni obsluhy v místě plněni
při převzetí strojů a vydáni jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškoleni.

1.7. Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu ,,Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město - modernizace dílen odborného výcviku", reg.č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002760 (dále jen ,,projekt"), který kupující realizuje
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Ý

II.
Místo a způsob předáni

2.1. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat stroje nejpozději do 90 dnů ode dne podpisu této
Kupní smlouvy a to do 12:00 hod v daný den.

2.2. Stroje budou předány v sídle kupujÍcÍho - Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, RevolučnI 747, 68601 Uherské Hradiště. prodávajÍcÍ nepřijímá žádnou
odpovědnost za jiný čas a místo předání, než je určeno nebo jinak písemně
dohodnuto s prodávajícím.

Kontrola
.

3.1. Kupujici je povinen zkontrolovat stroje při jejich předáváni prodávajíchn co do jejich
kvality a zda odpovídají specifikacím uvedeným v Příloze ZD č. 3 a Technická
specifikace strojů a Příloze ZD č. 3 b Technická specifikace strojů.

3.2. zjištěné případné závady a poškození mohou být důvodem k nepřevzetí strojů
kupujíchn až do doby jejich úplného odstranění prodávajíc&.

3.3, Po výše uvedené kontrole vyhotoví kupující s prodávajícím písemný protokol o
předání a převzetí strojů, který podepíše oprávněný zástupce prodávajÍcÍho (dále jen
(( Protokol »). V Protokolu musí být zapsána také zjištěná poškozeni.

m
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3.4. stroje se považují za předané a převzaté okamžikem podpisu Protokolu o předání a
převzetí oběma smluvními stranami. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

3.5. prodávajÍcÍ se zavazuje před předáním strojů zajistit vlastním nákladem provedeni
všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání strojů, pokud je jejich provedení
obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno,
a k předáni těchto dokladů kupujícimu.

IV.
Cena strojů a způsob úhrady

Počet Cena za
Cena celkem Cena celkem

Položka kusů MJ jednotku
bez DPH s DPH

včetně DPH

Třiosé vertikálni CNC
4 ks 1.884.575,- Kč 6.230.000,- Kč 7.538.300,- Kč

frézovací centrum

Třiosé vertikální CNC
4 ks 1.963.225,- Kč 6.490.000,- Kč 7.852.900,- Kč

soustružnické centrum

3.847.800,- Kč 12.720.000,- Kč 15.391.200,- Kč
CENA CELKEM

4.1, Na základě výsledků výše uvedeného zadávacího řízení byla cena na dodávku strojů
stanovena následovně.

4.2. Celková cena za dodávku strojů

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 4 ,,Cenová nabídka", ve které je celková
cena za stroje uvedená v tomto členěni:

- cena za 4 ks třiosého vertikálního CNC frézovacího centra
- cena za 4 ks třiosého vertiká|ního CNC soustružnického centra

4.3. Forma úhrady: bezhotovostně, na základě daňového dokladu - faktury.
Faktura bude vystavena k termínu dodání strojů. Splatnost faktury na stroje bude do
30 dnů od data jejího vystavení.
Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- Název projektu: "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město -modernizace dílen odborného výcviku"cz.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002760
Věta: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu. c

4.4. Platba proběhne v českých korunách.

4.5. Kupující neposkytuje zálohu.

V.
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Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na strojích

5.1. Vlastnické právo přejde na kupujÍcÍho okamžikem převzetí strojů.

5.2. Dodávka strojů je splněna řádným dodáním strojů za podmínky dodrženi
kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy
vztahujícími se ke strojům, uvedením do provozu, odstraněním vad a zaškolením
obsluhy. Samotné zaškoleni obsluhy proběhne v den předáni strojů.

5.3. Součástí dodávky bude mimo strojů vlastních dále zejména dodací list, certifikáty,
návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti. Veškeré
doklady budou předány v českém jazyce. ,

5.4. Nebezpečí škody na strojích přejde na kupujícího v okamžiku, kdy kupující podepíše
Protokol.

VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

6.1. Prodávající zaručuje, že stroje budou v době předáni odpovídat co do jakosti a
provedení specifikacím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.

6.2. ProdávajÍcÍ poskytuje dále na stroj záruku v délce 24 měsíců ode dne předáni strojů.

6.3. Prodávající přijme reklamace týkajIcI se kvality pouze za předpokladu splněni
podmínek uvedených v návodu na obsluhu a dále za předpokladu nás|edujících
podmínek:

(i)

(ii)

(iii)

Provedení garančních prohlídek v záruční době dle pokynů výrobce.

Prodávajichnu bude závada prokazatelně oznámena během přiměřené doby
poté, co je zjištěna, nejpozději však do 3 dnů po zjištění takové závady.

Závady nejsou způsobeny nepřiměřeným opotřebením, opomenutím či
zanedbáním, nesprávným použivánhn nebo nesprávnou úpravou nebo
použitím nesprávných mazadel či použitím jiných náhradních dílů než
náhradních dílů určených prodávajÍcím,

6.4. Případné vady vzniklé na strojích v záruční době a oznámené prodávajichnu v
,souladu s tímto článkem budou odstraněny podle volby prodávajÍcÍho bud' opravou
strojů, dodáním nových strojů nebo poskytnutím odpovÍdajicí slevy z kupní ceny
strojů. zvolený nárok nemůže prodávajÍcÍ měnit bez souhlasu kupujícího.

6.5. prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů od jejího
uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzeni
vady. Reklamace včetně odstraněni vady musí být vyřízeha bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávajÍcÍ s kupujíchn
nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupujíci stejná práva, jako by se
jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

6.6. KupujÍcÍ může požadovat náhradu škody, která mu z vadného plněni vzešla. Náhradu
však nemůže požadovat v rozsahu, v jakém mohl dosáhnout uspokojení práv
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z odpovědnosti za vady a dále v případě poskytnuti odpovidajÍcÍ slevy z kupní ceny.
Prokazatelné náklady vzniklé kupujícímu s uplatněním oprávněné odpovědnosti za
vady či záruky nese prodávající.

VII.
Smluvní sankce

7.1. prodávajÍcÍ se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ za
každý započatý den prodlení s dodáním strojů.

7.2. prodávajÍcÍ se zavazuje zaplatit kupujícknu smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za
každý den prodlení s odstraněním reklamované'vady.

7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

VIII.
Rozhodné právo, řešeni sporů

8.1. Tato smlouva a její výklad se řídí právem České republiky, zejména občanským
zákoníkem.

8.2. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany
pokusi vyřešit smírně vzájemnou dohodou.

8.3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řidl českým právem, zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to
zejména ustanoveními § 2079 a násl.

IX.
Závěrečná ustanoveni

9.1. Pokud některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatným, nebude mít tato
neplatnost žádný vliv na platnost ostatních ustanoveni této smlouvy, pokud platné
právni předpisy nestanoví jinak. Smluvní strany se dohodly, že neplatné ustanoveni
nahradí ustanovením novým, jež svým významem a povahou nejvíce odpovídá
původnímu ustanoveni.

9.2. Kterákoliv ze stran je oprávněna vyžadovat, aby druhá strana do deseti dnů od
obd,ržení písemné žádosti uzavřela příslušný dodatek smlouvy v souladu s tímto
článkem.

9.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou po dohodě
obou stran.

9.4. prodávajÍcÍ je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizaci
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použit.

9.5. prodávajicl je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,

_
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Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přís|ušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahující se k realizaci
projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.

9.7. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních v jazyce českém a obě verze mají
stejnou platnost.

9.8. Tato smlouva je sjednána na základě svobodné, vážné a určitým způsobem
vyjádřené vůle stran a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše
uvedeného připojuji obě strany své podpisy.

9.9. Smluvní strany prohlašuji, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

Příloha ZD č. 3 a) Technická specifikace strojů
Příloha ZD č. 3 b) Technická specifikace strojů
Příloha ZD č. 4 Cenová nabídka

Ve Starém Městě dne i7- j? 2o«. V Hořovicích dne 14.6.2018

Kupující

o.

Prodávající

;


