
KUPNÍ SMLOUVA

podle § 2079 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Tato kupní smlouva (dále jen ,,Smlouva") byla uzavřena mezi niže uvedenými smluvními stranami

1. KANONA a.s,
Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4
zastoupená Ondřejem Kokešem, statutárním ředitelem
lČ: 04163664, DIČ: CZ04163664
Bankovní spojeni: mon ETA money bank Pelhřimov, č. účtu
Zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20718
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:

(dále jen ,,prodávajicř') na straně jedné

a

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
j. Skácela 890
696 62 Strážnice
zastoupená Ing. Petrou Fialovou, ředitelkou
lČ: 00837385, DIČ: CZ00837385
Bankovní spojeni: KomerČní banka, a. s., Č. úČtu:
Kontaktni osoba: -mail:

(dále jen ,,KupujicI") na straně druhé

(prodávajícI a KupujÍcÍ jsou dále uváděny jako Strana nebo společně jako Strany)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. prodávajÍcÍ je výrobcem kancelářského nábytku.
2. KupujÍcÍ má zájem o zboží vyráběné prodávajícňn
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se Strany dohodly takto:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat KupujÍcímu niže uvedené zboží dle cenové nabídky (dále jen Předmět
Smlouvy") ze dne 19/10/2018, (viz příloha č. l) této smlouvy a KupujÍcÍ se zavazuje, že Předmět Smlouvy
odebere a zaplatí kupní cenu za dodaný Předmět Smlouvy v termínu splatnosti kupní ceny dle této
Smlouvy.

2. Předmět Smlouvy je podrobně specifikován v přikze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

ll. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. KupujÍcÍ se zavazuje na základě vystavené faktury zaplatit prodávajichnu za Předmět Smlouvy

Částka 444 977,50 KČ včetně zákonné DPH platné ke dni dodánÍzboží
(slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitisÍcdevětsetsedmdesátsedm korun českých, 50 h.)

DPH 21%:77 227,50 KČ

Cena bez DPH: 367 750,00 kč

(dále jen ,,Kupní Cena") a to tímto způsobem:

100 % (slovy: jedno sto) z kupní Ceny uhradí KupujÍcÍ prodávajícňnu na shora uvedený bankovní účet
prodávajÍcÍho.

Platební podmínky:

· KupujÍcÍ nebude poskytovat zálohy,
· Cena za plnění předmětu dodávky prodávajíckn bude kupujichn zaplacena na základě řádného

daňového dokladu (faktury) vystavené prodávájÍcÍm, přičemž prodávajÍcÍ bude vystavovat
fakturu za dodávky poskytnuté podle smlouvy po úplném dodáni předmětu plnění,

· KupujÍcÍ se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu bankovním převodem po obdrženi
platebnIho dokladu (faktury)

· Faktura musí obsahovat všechna náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů, splatnost faktur 30 dnů.

· Součásti platebního dokladu bude položkový soupis dodaných předmětů příp. provedených
služeb (prací) odsouhlasených kupujÍcÍm.

· V případě, že faktura nebude mít odpovídajÍcÍ náležitosti, je kupujÍcÍ oprávněn zaslat ji ve
lhůtě splatnosti zpět prodávajíchnu k doplněni či úpravě, aniž se dostane do prodlení se
splatností - lhůta splatnosti poČíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či
opravného dokladu,

· Faktura bude doručena spolu s dodávkou zboží
· Platby budou probíhat v CZK, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně,
· Veškeré dodané zboží musí odpovídat parametrům stanoveným v zadávací dokumentaci,
· KupujÍcÍ uhradí zakázku nebo její část až po jejím řádném doloženI nebo předáni
· Cena za dopravu a veškeré další souvÍsejÍcÍ náklady budou zahrnuty v ceně dodávky.
· prodávajÍcÍ prohlašuje, že je vázán celým rozsahem nabídky po celou dobu plnění veřejné

zakázky
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Ill. PODMÍNKY DODÁNÍ

1. Smluvnistrany se dohodly, že prodávajÍcÍ dodá Kupujícňnu Předmět Smlouvy nejpozději do 19. 12.
2018.
a. místo dodáni: Střední škola Strážnice, p.o., j. Skácela 890, 696 62 Strážnice

(dále jen ,,Místo Plnění")

2. Vlastnictví k Předmětu Smlouvy přejde na KupujjcÍho okamžikem převzetí zboží kupujÍcÍm, přičemž
nebezpečí náhodné zkázy nebo Škody na Předmětu Smlouvy přechází na KupujÍcího okamžikem jeho
převzetí od prodávajÍcÍho v místě dodání zboží písemným protokolem, případně okamžikem, kdy
prodávajÍcÍ umožní KupujÍcÍmu nakládat se zbožím i když KupujÍcÍ Předmět Smlouvy v rozporu s touto
smlouvou písemně nepřevzal.

lV. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat Předmět Smlouvy Kupujíchnu na místo dodáni uvedené v ČI. Ill. odst. 1 této
Smlouvy

2. prodávajÍcÍ se zavazuje oznámit Kupujichnu datum a čas dodání Předmětu Smlouvy a datum předání
Předmětu Smlouvy nejpozději dva pracovní dny před termínem telefonicky, faxem či e-mailem.

3. prodávajÍcÍ je povinen předat KupujÍcÍmu doklady, které se k Předmětu Smlouvy vztahuji a umožnit
KupujícÍmu nabýt vlastnického práva v souladu s touto Smlouvou.

4. ProdávajÍcÍ provede po dodání Předmětu Smlouvy úklid prostor, které byly znečiŠtěny v souvislosti
s činnosti ProdávájÍcÍho.

V. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1. KupujÍcÍ je povinen zaplatit ProdávajÍcÍmu za Předmět Smlouvy Kupní Cenu dle podmínek uvedených
v této Smlouvě.

2. KupujicI je povinen převzít od Prodávajíciho Předmět Smlouvy v den předání, který prodávajÍcÍ
Kupujichnu oznámil alespoň dva pracovní dny dopředu telefonicky, faxem či e-mailem, na adrese
uvedené v ČI. Ill. odst. 1 této Smlouvy písemným protokolem, případně zajistit, aby ProdávajÍcÍ byl
schopen Předmět Smlouvy na této adrese předat. Pokud KupujÍcÍ převzetí bezdůvodně odmítne,
povážuje se za den předání třetí pracovní den následujÍcÍ po marném uplynutI oznámeného terminu
k předání stanoveného prodávajÍcÍm.

3. Do dne předání Předmětu Smlouvy dle bodu 2.shora není KupujÍcÍ oprávněn jakkoliv nakládat a
manipulovat s Předmětem Smlouvy. Pokud tuto povinnost poruší, odpovídá za škodu způsobenou
neoprávněnou manipulací a zavazuje se uhradit veškeré vícenáklady prodávajÍcÍho zaviněné
neoprávněnou manipulací s Předmětem Smlouvy,

4. KupujÍcÍ se zavazuje zajistit Prodávajícňnu přistup do místa dodání uvedeného v článku Ill. bod 1 shora
v termínu, který mu prodávajÍcÍ v souladu s touto smlouvou oznámil, dále se zavazuje zajistit, aby
montáž Předmětu Smlouvy mohla být provedena do prostor, kde nebude operovat jiná montážni četa
nebo třetí osoby, které by mohly svou činnosti bránit, omezovat nebo znemožňovat Prodávajícímu
dodání Předmětu Smlouvy, s výjimkou osob pověřených KupujÍcÍm k dohledu na montáž.
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5. KupujÍcÍ je povinen jednat s prodávajícím a udělovat mu pokyny k montáži Předmětu Smlouvy pouze
prostřednictvím osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jako osoba oprávněná jednat ve věcech
smlouvy. Pokyny k montáži od třetích osob není ProdávajÍcÍ povinen akceptovat, pokud nebudou
následně schváleny oprávněnou osobou.

VI. ZÁRUKA

1. prodávajÍcÍ poskytuje v souladu s §§ 2113 a násl. Občanského zákoníku Kupujícňnu záruku na Předmět
Smlouvy v trvání 24 měsíců , která se počítá ode dne montáže Předmětu Smlouvy prodávajÍcÍm KupujÍcÍmu
a po tuto dobu garantuje obvyklou funkčnost Předmětu Smlouvy, která je uvedena v příloze Č.1 této
Smlouvy.

2. KupujÍcÍ je povinen vady písemně reklamovat u prodávajÍcÍho bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady detailně popsány, vyfoceny a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci může
KupujÍcÍ uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, a to v souladu s §§ 2106 a násl.
Občanského zákoníku.

3. V případě, že KupujÍcÍ uplatni oprávněně nárok na odstranění vady, prodávajÍcÍ se zavazuje nastoupit
k odstraněni reklamované vady do 15 pracovních dnů po obdrženi písemné reklamace.

4. NenastoupI-li ProdávajÍcÍ k odstranění oprávněné reklamované vady do 15 pracovních dní po obdrženi
reklamace KupujÍcjho, je KupujÍcÍ oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Kupujícknu prodávajÍcÍ na základě předem odsouhlasené ceny.

VIl. SOUČINNOST

1. K dosažení účelu Smlouvy jsou Strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace a nezbytnou
součinnost.

VIII. DORUČOVÁNÍ

2. Veškerá oznámeni týkajIcI se této Smlouvy, dokumentů se Smlouvou souvisejÍcÍch apod. budou zasílány
druhé Straně na nás|edujÍcÍ adresy:

a. prodávajicI: kanóna a.s., Pražská 1948, 393 01 Pelhřimov

b. KupujIcú Střední škola Strážnice, p.o., J. Skácela 890, 696 62 Strážnice

3. Obě Strany jsou povinny zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doruČení
zásilky se podle Smlouvy budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát
nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude
v takovém případě oznámeni pošty odesňateli o neúspěšném doručení zásilky.

4. Dojde-li ke změně adresy dle ČLVlll odst.1 této Smlouvy je Strana, u které změna adresy nastane, povinna
druhou Stranu o této změně písemně informovat nejpozději do 2 kalendářních dnů-
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IX. SANKCE

]. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní Ceny Prodávajícímu dle ČI. Il. této Smlouvy zaplatí
Kupující Prodávajícímu kromě dlužné částky také dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení prodávajícího s předáním zboží do termínu uvedeného v ČI. Ill. odst. l této
Smlouvy, zaplatí prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši KČ 1.000 ( jeden tisíc), za každý
pracovní den prodlení, což prodávajícího nezbavuje odpovědnosti za vzniklou škodu Kupujícímu,
pokud by stav zakázky znemožnil relevantní užívání pronajatých prostor, vyjma případů způsobených
vyšší mocí.

3. Prodávající má právo účtovat Kupujícímu v případě neumožnění dodáni Předmětu Smlouvy do
dohodnutého místa dodání v dohodnutéin termínu za skladování Předmětu Smlouvy ve své
provozovně skladné ve výši 1% z ( jedno procento) z celkové dohodnuté Kupní ceny včetně DPH za
každý započatý týden skladování .

4. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění smlouvy
za každý pracovní den prodlení s převzetím Předmětu Smlouvy písemným protokolem, zaplacení
smluvní pokuty Kupujícího nezbavuje odpovědnosti za škodu vzniklou Prodávajícímu, vyjma případů
způsobených vyšší mocí.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v Registru smluv.

2. Tato smlouva se řidí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění. Tato
Smlouva o 6 (slovy: šesti) stranách byla vyhotovena a podepsána ve 2 (slovy: dvou) originá|nich
stejnopisech. Každá ze Stran obdrží 1 (slovy' jeden) stejnopis.

3. Tato Smlouva představuje kompletni ujednání mezi Stranami o jejím předmětu a nahrazuje veškerá
předchozí ujednání mezi Stranami, která se jejího předmětu týkají.

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemně očIslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými
oběma Stranami. Účastnici se zavazuji vyjádřit se k předloženým návrhům dodatků do tří dnů od jejich
obdrženi.

5. Doručení písemných dokumentů týkajÍcÍch se této Smlouvy bude provedeno prostřednictvím dopisů na
adresy Stran tak, jak jsou uvedeny v Článku VIII. této Smlouvy. jestliže jedna Strana provede oznámení o
změně její adresy výše uvedeným způsobem, pak bude doručování prováděno na takto změněnou adresu.

6. Žádná ze Stran nebude odpov'dat za jakékoliv porušení svých závazků z této Smlouvy, které bude zaviněno
vyšší mocí, zejména v důsledku poŽáru, záplav, přírodní katastrofý, války, nebo jakékoli jiné události nebo
skutečnosti, kterou druhá Strana nebude moci přiměřeným způsobem ovlivnit. jestliže nastane událost
vyšší moci, musí postižená Strana za tím účelem okamžitě informovat druhou Stranu a zmírnit následky
takové události vyšší moci.

7. je-li v této Smlouvě sjednána smluvní pokuta, nemá toto ujednáni vliv na právo příslušné smluvní strany
požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody a to včetně škody přesahujÍcÍ smluvní pokutu.

8. Pokud bude jakékoliv ustanoveni této Smlouvy shledáno příslušným soudem za neplatné nebo
nevymahatelné, pak neplatnost nebo nevynutitelnost takového ustanovení neovlivní platnost ostatních
ustanovení této Smlouvy v jejím celku.

5



9. Všechny spory, které vyplynou z této Smlouvy, budou v prvé řadě urovnány smírně. Pokud se během 30
(slovy: třiceti) dnů nedosáhne smírného řešení, budou všechny spory vzniklé z této Smlouvy řešeny
přIslušnými soudy.

10. Obě strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnému uveřejněni v registru smluv dle
z.č. 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění zajistí kupujÍcÍ. Návrh smlouvy bude podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ.

Na důkaz toho, že si Strany přečetly tuto Smlouvu a porozuměly jejímu obsahu a toho, že Smlouva vyjadřuje
jejich svobodnou vůli, a že tato Smlouva nebyla uzavřena v tisni, ani za nevýhodných nebo jinak nepříznivých
podmínek, připojily Strany k této Smlouvě své podpisy.

i

Přílohy: 1. Cenová nabídka ze dne 19. 10, 2018

V Praze dne

Za prodávajÍ

ve Strážnici dne

'a Kupuj'c'ho

Ing. Petra Fialová
ředitelka

@ Střední škola Strážnice,
příspěvková organizace

j.Skácela 890, 696 62 Strážnice
lČ: 00837386, Tel: 618 307 361
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.JNA a.s n..
,Kala Staška 1859/3 '

140 DO Praha 4

cenová nabídka pro: výběrovou komisi

ze společnosti: Střední škofa Strážnice
d

ic. 04163664
DIČ. CZ04163664
B Ú

vedená u MS v Praze oddíl B, vložka 20718

nabídka č.: CN - Střední škola Strážnice- 1 - 18 10 11

zakázka č.: O

Z .fív';' i.C. S, TOMš as až C!'?

cenová nabídka je vytvořena dle specifikace zadávací dokumentace
Rozměry Množství Cena/ks Cena DPH

č. Prvek Název Poznámka Š V H 1 367 750,00 Kč

Cena s DPH

444 977,50 Kč

1 vybavení kabinetu

2 1J

3 1_2

4 1_3

5 1_4

psací stůl

psací stůl

psací stůl

spQjoväci půlkruh

6 1_5 kontgner 4-Z

7 1_6

8 1 _7

9 1_8

10 1_9

WiCcyvá skříň 2-dv nika

policová skříň 4-dv jm%ená

policová skříň l-dv

policová skříň otevřená

1 ks -Kč -Kč 21% - Kč i

BOO 750 700 1 ks 1 790 Kč 1 790 Kč 21% 2 165,90 Kč

1400 750 700 1 ks 2 230 Kč 2 230 Kč 21% 2 698,30 Kč i

1500 750 BOO 1 ks 2 490 Kč 2 490 Kč 21% 3 012,90 KČ i
· . ~

700 750 700 1 ks 2 000 Kč 2 000 Kč 21% 2 420,00 Kč '

450 600 500 2 ks 3110 Kč 6 220 Kč 21% 7 526,20 KČ i
i

BOO 1800 400 2 ks 3930 Kč 7 860 Kč 21% 9 510,60 Kč i

BOO 1800 400 1 ks 5610 Kč 5 610 Kč 21% 6 788,10 Kč ;

400 1200 400 2 ks 2 370 Kč 4 740 Kč 21% 5 735,40 Kč '

400 1200 400 2 ks 1 820 Kč

11 2 stolík pod PC 750 720 500 8 ks 2 040 KČ

12 3

13 4

14 5 police závěsná 1600 300 320 2 ks 1 410 KČ

15 6

16 7

17 8

18 9 psací stůl 1100 765 550 5 ks 3 600 KČ

19 10

20 11

konferenční židle

noční stdek

21 12 1 komoda 1200 BOO 600 1 ks 5 890 Kč

i 22 12_2 kontejner 4-Z 450 600 500 1 ks 3 410 Kč

ľ

: 23 13_1 vestavěná skříň 2080 3070 330 1 ks 20 430 Kč

. 24 13_2 stůl

i 25 vybaveni kanceláře
_.

: 26 14_1 psací stůl

27 14_2 psací stůl

28 14_3 spojovací půlkruh

29 14_4 kontejner 4-Z

30 14_5 policová skříň 2-dv nika

: 31 14_6 policová skříň 4-dv prosklená

i 32 14_7 policová skříň l-dv

33 14_8 policová skříň otevřená

34 15 šami skříňky pro 90 žáků kovové, dodat ve
variantě m skříňka nebo tňQj skříňka

1600 760 BOO 1 ks 2 820 Kč

1 ks -KČ

1100 750 700 1 ks 2 030 KČ

1500 750 700 1 ks 2 340 Kč

700 750 700 1 ks 2 000 Kč

450 600 500 2 ks 3110 Kč

BOO 1800 400 2 ks 3 930 Kč

800 1800 400 1 ks 5610KČ

400 1200 400 2 ks 2 370 Kč

400 1200 400 2 ks 1 820 Kč

1 ks 150 840 KČ

sÍla desky: O
úchytka: x

barva podnože: x
dekor: O

termín dodáni:

cena:
montáž:

doprava:

Cena bez DPH
Celková cena s DPH

3 640 Kč 21% 4 404,40 Kč i
iĹ16 320 Kč 21% 19 747,20 Kč l

8130KČ 21% 9 837,30 Kč :

2 560 Kč 21% 3 097,60 Kč ;
i

2 820 Kč 21% 3 412,20 Kč i
i

25 560 Kč 21% 30 927,60 Kč

6 950 Kč 21% 8 409,50 Kč ,

22 700 Kč 21% 27 467,00 Kč i
;

18000KČ 21% 21 780,CK) Kč i

4 (XX) Kč 21% 4 840,00 Kč .

6 300 Kč 21% 7 623,00 Kč

5 890 Kč 21% 7 126,90 Kč l

3410KČ 21% 4 126,10 Kč i

20 430 Kč 21% 24 720,30 Kč i

2 820 Kč 21% 3 412,20 Kč

- Kč 21% - Kč !

2 030 Kč 21% 2 456,30 Kč i

2 340 Kč 21% 2 831,40 Kč i

2 (XX) Kč 21% 2 420,00 Kč '

6 220 Kč 21% 7 526,20 Kč

7 860 Kč 21% 9 510,60 Kč i

5 610 Kč 21% 6 788.10 Kč i

4 740 Kč 21% 5 735,40 Kč '

3 640 Kč 21% 4 404,40 Kč -

150 840 Kč 21% 182 516,40 Kč i

367 750 Kč 21% 444 978 Kč
21% - Kč
21% -Kč

datum vyhotoveni: pondělí 22. říjen 2018
platební podmínky: q

367 750,00 Kč


