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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ust. § 2079 a nás|edujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

KUPUjÍCÍ:

se sídlem:
lČ:
DIČ:

zastoupená:
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen ,,kupujÍcÍ")

l. Smluvní strany

Středisko služeb Školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, příspěvková organizace
Hybešova 15, 602 00 Brno
60555980
CZ60555980
PaedDr. Věrou Hlavsovou, statutárním zástupcem
Komerční banka, as.

PRODÁVAjÍCÍ: EDUXE s.r.o.

se sídlem: Hlavní 28, 69106 velké Pavlovice
zastoupený: Michaelou Křižánkovou, jednatelem
lČ: 47914203
DIČ: 299-47914203

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 10152
(dále jen ,,prodávájÍcÍ")

[[. Úvodní ujednání
l) Smluvní strany prohlašují, že Udaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů oznámí bez zbytečného prodlení druhé smluvní
straně. Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepíšujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tQřňůtO úkonu oprávněny.

lij. Předmět plnění

l) prodávající se touto smlouvou zavazuje odévzdat kupujÍcÍmu předmět plněni podle Přílohy Č. l této
smlouvy. prodávajÍcÍ se dále zavazuje umožnit kupujicknu nabýt vlastnické právo k předmětu plněni. Kupující se
zavážuje předmět plněni převzít a zaplatit za něj prodávajkimu kupní cenu dle ČI. v této smlouvy.

2) Předmětem plněni podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí 10 ks sestav Lego Mindstorms blíže
specifikované v příloze č. 1 této smlouvy pro účely projektu ,,ve škole po škole",
číslo ptojektu: CZ.02.368/0.0/0.0/16_032/0008190.

IV. Doba a místo dodání

l) prodávajÍcÍ se zavazuje předat předmět pInění (ČI. ill, odst. 2) nejpozději do 5. 10. 2018 na adresu Hybešova
15, Brno.

V. Kupní céria

l) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícúnu za předmět plněni dle článku ll. této smlouvy kupní cenu ve výši

Cena bez DPH (v KČ) 121 330,6 '

l Sazba DPH ' 21%

Í l
Cena celkem vC. DPH (v KČ) 146 810
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2) podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1této smlouvy.

3) Kupní cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální za předmět koupě. V ceně je
zahrnuta i doprava na místo plnění.

4) prodávajÍcÍ odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy.

VI. Platební podmínky

l) Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po předání a převzetí předmětu plnění dle ČI. VIl. této
smlouvy. zálohové platby nebudou poskytovány.

2) Podkladem pro úhradu kupníceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o
DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura").

3) Lhůta splatnosti faktury Činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
Datum doručeni faktury nesmí předcházet datu předání a převzetí předmětu plnění dle ČI. VIl. této smlouvy.

4) Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z úČtu kupujÍcÍho.

5) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně vyúčtována
cena nebo DPH nebo bude-li faktura vystavena předčasně, je kupujÍcÍ oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávajíci provede
opravu vystavením nové faktury prosté vad. vrácením vadné faktury prodávajícknu přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury kupujÍcÍmu.

VIl. Předání a převzetí zboží

l) KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo k předmětu plnění jeho převzetím v místě plnění.

VIII. Závěrečná ujednání

l) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.

2) V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řIdi příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Splňuje-li tato
smlouva podmínky pro povinné zveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném a účinném znění, nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru.

4) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž kupujÍcÍ a prodávající po jednom vyhotovení.

5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí,
smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují oprávněni zástupci
smluvních stran své podpisy.

6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následujÍcÍ příbhy:

Příloha č. l: Specifikace předmětu plněni- nabídka prodávajkího

V Brně dne ý' Lt9-1"(ť

za kupujÍcÍho paedDr. Věra Hlavsová

Ve velkých pavlovicÍch d,, Lx/lyo,to/µ'

Středisko služeb školám a Zařízerú pro dalŠí

Ĺ,:' vzdělávání pedagogických pracovníkŮ Brno,
příspěvková organizace

" PracxMštěč HybéŠovo 253/ 15, 602 OČ) Bím ®
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MMVZ' u,, m]rmsT€rms"
education ev3

Cenová nabídka na robotické sestavy LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Prodávajici:
EDUXE s.r.o.,
Hlavni 28, 691 06 Velké Pavlovice
Tel.: 519 428 366, e-mail: eduxe@eduxe.cz
IČO: 47914203, DIČ: 299-47914203
OR u KS Brno odd. C: vložka 10152

7.9.2018

Kupujici (doplnit fakturační údaje včetně IČO, popř. identifikace projektu):
Škola: Středisko služeb školám a Zařízeni pro další vzděláváni
Ulice:Hybešova 253/15
PSČ, obec/město:Brno 602 00
Oprávněná osoba:
Tel.: +
E-mail
IČO:
DIČ,

Cena s Počet Cena s DPH
Kat. č.: Název: DPH: kusů: celkem:
skladem:

45544 EV3 Základni souprava včetně ovládacího EV3 SW
45517 síťový adaptér (lOV DC) - nutný doplněk
45560 EV3 Doplňková souprava

MINDSTORMS Education EV3 Software - ke staženi zdarma
EV3 Projekty - ke staženi zdarma
EV3 Výzkumné projekty - ke stažení zdarma

Sleva
Celkem :
na objednávku: win USB adaptér Edimax E\N-7811Un

Cena sestav celkem:

Cenová nabídka platná do 31.12.2018
Vypracovala: Bc.Monika Vrbová

146 810 Kč
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