
kupní smlouva
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. $9/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Prodávající:

Ing. Antonín Sekanina
se sídlem J. K. Tyla 582/10, 57101 Moravská Třebová 
jménem společnosti jedná: Ing. Antonín Sekanina 
společnost je zapsaná v ŽR vedeném na MěÚ v Mor. Třebové 
IČO: 14554381
DIČ: CZ5802051838
Č. účtu: 2800318040/2010

a

Kupující:

Gymnázium Šternberk
Horní náměstí 5
785 01 Šternberk
IČ: 00601764
Zastoupené Mgr. Tamarou Kaňákovou 
Č. účtu: 107-1544830277/0100

II. Předmět plnění

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět veřejné zakázky „Dodání vybavení do 
odborných učeben a laboratoří Gymnázia Šternberk, Horní náměstí 5“, jejíž popis je 
uveden v oceněných specifikacích prodávajícího, které jsou přílohou této smlouvy, a převést 
na něj vlastnické právo k tomuto předmětu koupě. Kupující se zavazuje za podmínek dle této 
smlouvy předmět koupě převzít a uhradit kupní cenu dle čl. III. této smlouvy.

Povinnosti prodávajícího:

V rámci dodávky je povinnost vybavení a zařízení dovézt a namontovat.

Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží do místa plnění, zaškolení 
zaměstnanců provozu, vyzkoušení plné funkčnosti zboží a předání dokumentace o 
podmínkách užívání, údržby zboží, případně dalších podmínek pro uplatnění záruky.
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Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
Každá faktura musí být označena číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002573. 
Zhotovitel 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, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

III. Kupní cena

Kupní cena za předmět veřejné zakázky dle cenové nabídky ze dne 12.7.2018

Cena bez DPH 

DPH 21 %

Cena včetně DPH

1 234 620,- Kč 

259 270,20 Kč

1 493 890,- Kč

IV. Platební podmínky

Cena bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů jedenkrát měsíčně se 60 denní 
splatností. Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno registrační číslo projektu.

V. Termín a místo plnění 

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Zahájení plnění dodávky předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je stanoveno od 01. 09.
2018 s termínem dokončeni nejpozději do 30.10. 2018.

O předám a převzetí předmětu koupě pořídí obě smluvní strany předávací protokol, v němž 
uvedou všechny skutečnosti, které budou považovat za podstatné.

VI. Záruka za jakost

Na předmět smlouvy poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 24 měsíců.

V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, 
má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s § 2099 až 2117 zákona 
č. 89/2012, občanský zákoník.

Veškeré náklady kupujícího související s opravou záručních vad včetně dopravy na místo 
opravy budou hrazeny prodávajícím.

VII. Smluvní sankce

Kupující se zavazuje v případě prodlení s placením sjednané kupní ceny zaplatit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

Při nedodržení termínu dodání ze strany prodávajícího uhradí prodávající kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
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VIIL Vlastnické právo

Právo vlastnické k předmětu koupě přechází na kupujícího dnem zaplacení předmětu koupě 
kupujícím.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí.

IX. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právem České republiky a ke kolizním ustanovením zákona se nepřihlíží. 
Veškerá jednání v souvislosti s touto smlouvou budou probíhat výlučně v českém jazyce.

Adresy pro doručování veškerých písemností dle této smlouvy jsou uvedeny v úvodu této 
smlouvy.

Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Uzavřená 
kupní smlouva může být měněna písemnými číslovanými dodatky, které byly vzájemně 
odsouhlaseny. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že tuto kupní smlouvu uzavřely 
bez nátlaku a na základě své svobodné vůle. Smlouvaje vypracována ve dvou vyhotoveních, 
po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani 
informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy: Příloha č. 2 Technické specifikace učebny a laboratoře biologie

Příloha č. 3 Technické specifikace učebny a laboratoře chemie

Ve Šternberku dne V Moravské Třebové dne
Z 77

Mgr. Tamara Kaňáková Ing. Antonín Sekanina
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