
KUPNÍSMLOUVA

Kupující:

\r"_\soká škola báňská — 'l'eehnieka uni\'er/,íia ()snznn

Horníeko-geologíeká fakultu (112110 121110 HUF. VŠB-'lUO)

se sídlem: l7. lísiopadu 15 2172. 708 33 OSII'ZlYil - Poruba

11'“ ; (11939 100

1111“; 1101950100

Zastoupena: _.
.dekan HG}:

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

eí51o 110111:

kontaktní osoba:

 

a

Prodávající

()hehodní lirma 1111/01 : Mgr. Vladimir Šumpieh - Studio (1

Sídlomíslo podnikaní : llusma 5431 73601 11211 1101 - \lčslo

1C; ; 43969291

1)1C; (1561181711371)

Zustoupená:_

Bankm'ní spojení: KB

C1510 11cm; *)+—1006580227111()()

dnešního dne uzmrelí uno 51111011111 1 souladu s usianovením § 207‘) a min. zakona &. 8921112 Sb..

občanský zákoník (dalejen „občanský zfikonik")

(dzilejen ..Smlou1'a")

Pro případ. že dojde ke zmene kteréhokoli /.e shora 111 eden_\'eh udaju.je s1nlu\ní sn'ana. u které zmena

nastala. pminna 11110111101111 0 leto >kuteeností druhou smluuií stranu. 21 10 11111112110110 zpusobem

(101111011 doporučeného dopisu) a he/ zh_ueeneho odkladu. V prípade. 70 /, 1111101111 porušení tohoto

nim/ku vnikne druhe smhnní 51121110 škoda. 11112111110 se strana. kiera škodu zpusobila. 11110 1 plne

\\'ši nahradit.

Clanek 1

Předmět smlouvy

1. Předmětem teto 5111101111 je 11011211 ka reklamních předmětu pro HGF. je? b_\la predmetem

\erejne [aka/k) (112110 121110 zboží).

2. Touto smlomou se prodioajíei Lana/uje 11011111 /_a podmínek zde sjednaných kupujícímu 1.11021. jak

je 1110110110 1' 110110 l a pí'e\ est 1121 kupujícího \'lastníeke príno k 101111110 zboží.

3. Podkladem pro 11/1111‘0111 telo kupní smlom) je nabídka prodamjíeího 1.0 11110 33. 11). 2018 do

soutěže o \ eí'ejnou [aka/ku. \ _\ hlášené kupujíeím jako 1.2111111111010111 \eí'ejne laka/k).
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Článek ll.

Zboží, předání zboží, vady zboží

Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV. této

smlouvy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu

s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí

převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního

terminu předání zboží.

Článek lll.

Doha a misto plnění, předání zboží

Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě do 30. 11. 2018.

Místem plnění je děkanát HGF. místnost A 235, VŠB—TU Ostrava, na adrese 17. listopadu

15/2172. 708 33 Ostrava „ Poruba.

Zboží bude dodáno kupujícímu spolu s dodacím listem a fakturou, v opačném případě je kupující

oprávněn postupovat v souladu s ustanovením článku 11 odst. 3 této smlouvy a zboží nepřevzít.

Zboží je prodávající oprávněn fakturovat pouze v souladu s dodacím listem.

Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na kupujícího.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

Celková nabídková cena je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: l91 962,50 Kč

DPH 21% 21 %

Celková cena s DPH: 231 556 Kč

Slovy: dvěstětřieetjednapětsetpadesátšest Kč s DPH.

'l'ato sjednaná kupní cena je konečná a zahmuje veškeré náklady spojené sprodej'em a koupí

zboží, včetně dopravy a ostatních nákladů.

Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura vystavená prodávajícím

musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy s tím, že zvlášť budou ve faktuře

vyčísleny ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celková cena zboží s DPH.

Lhůta splatností faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Nebude-li faktura dodána

spolu se zbožím: v případě pochybností se má za to. že dnem doručení faktury se rozumí třetí den

ode dne jejího odesláni.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované kupní ceny na účet

prodávajícího. Kupujicí nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží

nebojeho části.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu. která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
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Prodávající je povinen I'akturu nove výhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se

zaplacením CCll_\' zboží. Okamžikem doručení nalezite doplnéne či opravené faktur) začne bežet

nova lhuta splatností l'akturý \ délce 31 kalendařních dnu.

Veškeré plathý dle této Smlouvý hudou Kupujícím placený na účet Prodávajícího uvedený

v záhlaví této smlouv). Prodavající prohlašuje. že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě

nebo ve faktuře je jeho účtem. který je sprav cent dané zv cřejnén zpusobem umožňujícím dálkový

přístup v souladu s ust. § 96 zakona o DPH. Prodávající je povinen uvadet \c faktuře pouze učet.

který je spravcem dane zveřejněn \ souladu se zákonem o DPH. Dojde-lí behem trvání této

Smlouvý ke změně identílikace zveřcjneného (tetu. lava/uje se Prodávající bez zbýtéčného

odkladu písemně inlormovat Kupujícího o takové zmene. Vzhledem k tomu. že dle ust. § I00

odst. 2 písm. c) zákona o DPH ruéí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou dan / tohoto

plneni. pokud je uplata za toto plnéní poskýtnuta zcela nebo zcastí bezhotovostním převodem na

jiný ttéet nez t'tht poskýtovatéle zdanitelného plnění. který je sprav cem dane zv eřejnén zpusobem

umoh'íujícím dálkový přístup. provede Kupující t'thradu cený Plnění pouze na účet. který je účtem

zveřejněným ve smýslu u_st. ;“ 06 zákona o l)Pl |. Pokud se kdý koliv ukaze. Ze učet Prodávajícího.

na který Prodávající pokaduje prov est úhradu cený Plnení. není zveřejněným účtem. není Kupující

povinen úhradu ceny Plnéní na takový učet prov est: \ takovém případě se nejedná o prodlení se

zaplacením cený Plnení na straně Kupujícího.

Clanek V.

Záruka za jakost. odpovědnost za vady

Smluvní stran) se dohodl). Ze prodz'ívající přejímá zaruku za jakost zboží po dobu 24 mesicu.

Prodávající dale odpovídá za vadý zboží ve smýslu ustanov ení š Wló a nzisl. (,)bcanského

zakoniku.

Clanek VI.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

Nedoda—Ii prodavajici kupujícímu zboží ve lhuté dle bodu lll. l. zaplatí kupujícímu smluvní

pokutu ve výši 500: Kč za každý den prodlení

Bude-lí kupující v prodlení s uhradou faktury. je povinen zaplatit prodz'ívajícímu úrok z prodlení

ve výši dle platného předpisu.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti kalendz'třních dní od data. kdý býla

povinné strane doručena písemná výzva kjejich zaplacení opravnénou stranou. a to na účet

oprávněné stran) uvedený \ písemné výzvé.

Odstoupení od smlouvý se řídí příslušnými ustanoveními obéanského zakoniku.

Kupující je oprávněn odstottpit od smlouvý. jestlize b} lo s prodz'ívajícím zahájeno insol\enční

řízení.

Kupující je opravnen odstoupit od smlouvý. pokud prodavajici nedoda zboží ve Ihute dle článku

lll. odst. l této smlouvy.

Clanek VII.

()statni ujednání

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprav nén postoupit práva

a pov innosti z této smlouvý na třetí osobu.

()tazký touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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Prodávající bere na vědomí povinností kupujícího zv

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.. 0 zadávání v

o svobodném přístupu k informacím, ve znění

0 registru smluv ajinými obecně závaznými n

předpisů či o němž rozhodne kupující.

cřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v

eřejných zakázek, se zákonem č. 106/1999 Sb..

pozdějších předpisů. se zákonem č. 340/2015 Sb.,

ormami. a to způsobem, jenž v_vplývá 7. uvedených

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace— zachovat mlčenlivost —jak jsou vymezeny níže:

' veškeré informace poskytnuté prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016
Sb.. o zadávání veřejných zakázek

informace. na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje.
utajované skutečnosti),

obchodní tajemství prodávajícího či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních
předpisů sodůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy.
Prodávající bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené
ceny za plnění te'to Smlouvy a k seznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u informací.
jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů.
zjejichž prostředků je dodávka hrazena provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.. o
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty).

Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a účetní záznamy související s dodávkou
předmětu plnění do roku 2025. pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto dokumenty a
účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Článek V111.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Učinnosti nabývá tato
smlouva registrací smlouvy dle následujícího ustanovení.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na
základě dohody smluvních stran kupující, a to tak, aby potvrzení o provedeni registrace smlouvy
bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Případné spory obou smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě.

budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami. včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této

smlouvě irelevantní. není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž jeden obdrží kupující a jeden

prodávající.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro

uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany ktéto smlouvě své

podpisy.



 

V ()stran. 3]. 10.3018 V

[a kupujícího:
Zu prmk'n'ujícího:

   
děkan H(iF


