Příloha č.3

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 409 a následujících zák.č.513/1991 Sb. , obchodní zákoník

Smluvní strany:
Prodávající :
Obchodní firma:
Sídlo:
Statutární zástupce:
Zástupce pro věci technické:
Email
Bankovní spojení:
Zapsán v obchodním rejstříku:

Kupující :
Subjekt:
Sídlo:
Zástupce kupujícího:
Zástupce pro věci technické:
Telefon:
Email:

Bankovní spojení:
IČ / DIČ :

Město Kopřivnice
Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163
Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Bohuslav Hruškovský, Ing. Radek Harabiš,
Ludvík Michalec
556 879 661, 556 879 495, 556 879 659
bohuslav.hruskovsky@koprivnice
radek.harabis@koprivnice.cz
ludvik.michalec@koprivnice.cz
Česká spořitelna , a.s. pobočka Kopřivnice
č.ú. 1767241349/0800
00298077

I. Základní ustanovení
1.

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah se řídí ust. § 409 a násl. Zákona č. 513/1991
Sb. obchodní zákoník, v platném znění.

2.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3.

Prodávající prohlašuje, že má po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy sjednanou pojistnou
smlouvu pro případ způsobení škody.

4.

Prodávající bere na vědomí, že akce je spolufinancována ze zdrojů EU, prostřednictvím
Regionálního operačního programu NUTS II, Moravskoslezsko 2007-2013 (dále ROP
Moravskoslezsko). Akce je součástí projektu Rekonstrukce budovy základní školy v Mniší,
registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.2.00/03.00798 (dále jen projekt).
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II. Předmět koupě
1.

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu:
výpočetní techniku a interaktivní tabule pro ZŠ Mniší specifikované přílohou č.1 zadávacích
podmínek veřejné zakázky „Dodávka výpočetní techniky a interaktivních tabulí pro ZŠ Mniší“

2.

Dodávka zahrnuje výpočetní techniku, interaktivní tabule v následujícím rozsahu:
•

PC sestavy včetně software – 7 ks

•

LCD monitory – 7 ks

•

Souborový server (diskové uložiště) – 1 ks

•

Laserová tiskárna – 1 ks

•

Interaktivní tabule – 2 ks

Předmět smlouvy je podrobně specifikován přílohou č.1 – Výpočetní technika a interaktivní tabule
pro ZŠ Mniší.
3.

Součástí dodávky je také doprava, montáž, zprovoznění a proškolení koncových uživatelů a dále
garance záručního servisu.

4.

Před pořízením výpočetní techniky a interaktivních tabulí bude konkrétní typ předložen
kupujícímu k odsouhlasení.

5.

Kupující se zavazuje k převzetí a zaplacení kupní ceny výše uvedeného předmětu koupě.
III. Cena

1. Smluvní strany se dohodly, že cena předmětu koupě dle cenové nabídky prodávajícího činí:
Cena bez DPH
DPH

Kč
Kč

Cena celkem včetně DPH

Kč

2. Sjednaná kupní cena zahrnuje cenu předmětu koupě včetně příslušenství, dopravu do místa plnění,
jeho montáž, zprovoznění a proškolení koncových uživatelů. Zahrnuje také garanční servis v záruční
době.
3. Cena je stanovená jako nejvýše přípustná a platí do doby ukončení realizace předmětu smlouvy.

IV. Termín a místo plnění
1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl.II. max. do 3.8.2012. Zahájení plnění je možné po
podpisu smlouvy tj. od 4.7.2012. Prodávající vyzve technického zástupce kupujícího k převzetí
předmětu smlouvy telefonicky nejpozději 3 pracovní dny před předáním předmětu koupě.
2. Místem plnění je: Kopřivnice - místní část Mniší, Základní škola Mniší, č.p.66
3. Po provedení montáže, odzkoušení předmětu koupě a seznámení s jeho obsluhou vyhotoví prodávající
předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Spolu s předmětem koupě předá
prodávající kupujícímu následující doklady: záruční listy, návody v českém jazyce, další doklady,
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které prodávající běžně s prodávaným zbožím dodává. Předání těchto dokladů potvrdí kupující
v předávacím protokolu. Předávací protokol bude podkladem pro vystavení daňového dokladu.
V. Přechod vlastnického práva
1. Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové ceny vč. DPH (viz čl. III. bod 1. a čl. VI.).
2. Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem
protokolárního převzetí– viz čl. IV., bod 3.
VI. Platební podmínky
1. Kupující neposkytuje zálohy.
2. Platba bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím neprodleně po
protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy - bez vad a nedodělků. Daňový doklad bude
obsahovat
náležitosti
daňového
a
účetního
dokladu
podle
zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle §
13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění
3. Daňový doklad musí obsahovat informaci: Projekt Rekonstrukce budovy základní školy v Mniší,
registrační číslo CZ.1.10/3.2.00/03.00798 je financován z Regionálního operačního programu regionu
NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.
4. V případě, že kupující vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo
daňový doklad nebude obsahovat některou náležitost, je kupující oprávněn vrátit vadný daňový doklad
prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu uvede kupující
důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nového daňového dokladu. Tímto přestává
běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu a začíná běžet lhůta nová, od data doručení nového
daňového dokladu.
5. Splatnost daňového dokladu se sjednává 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. Kupující má právo upravit platební podmínky ve vztahu k čerpání financí z dotačního titulu
uvedeného v čl. I. bodě 4
VII. Smluvní pokuty
1. Prodávající je oprávněn v případě prodlení s placením peněžní částky sjednané v čl. III. této smlouvy
účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den trvání prodlení
s placením.
2. Kupující je oprávněn v případě prodlení s termínem plnění sjednaným v čl. IV. této smlouvy účtovat
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu koupě za každý den trvání
prodlení s plněním.
VIII. Záruky
1. Záruční doba na dodanou výpočetní techniku je 36 měsíců, pokud je na některé komponenty
poskytována výrobcem záruka delší, je prodávající povinen kupujícímu tuto záruku poskytnout. Na
dodané interaktivní tabule 60 měsíců, na psací plochu interaktivních tabulí 30 let a začíná běžet dnem
podpisu předávacího protokolu.
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2. Nástup na záruční opravy bude proveden do dvou pracovních dnů po nahlášení vady. Oprava bude
provedena nejpozději do 10 kalendářních dnů od nástupu na záruční opravu.
3. V případě nedodržení termínu odstranění vady je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Prodávající se zavazuje provádět propagaci financování projektu z ROP Moravskoslezsko v souladu
s Metodickým pokynem ROP Moravskoslezsko – Pravidla publicity. Prodávající je povinen všechny
písemné zprávy a písemné výstupy opatřit tzv. informačním bannerem povinné publicity.
2. Prodávající se zavazuje do roku 2022 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady a metodických pokynů ROP
Moravskoslezsko poskytovat požadované informace a dokumentaci k této zakázce zaměstnancům
nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí,
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a
dalším oprávněným orgánům státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytovat jim při provádění kontroly
součinnost. Dodavatel se zavazuje, že tuto podmínku přenese i na své subdodavatele.
3. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály
účetních dokladů a dalších dokladů související s realizací této zakázky v souladu s článkem 90
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2022, a pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší
doba. Dodavatel se zavazuje, že tuto podmínku přenese i na své subdodavatele.
4. Na právní vztahy, výslovně v této smlouvě neupravené, se přiměřeně použijí ustanovení obchodního
zákoníku.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.
6. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě oboustranně potvrzených písemných dodatků.
7. Smlouva je vystavena ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují
svými podpisy.
9. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1- specifikace výpočetní techniky a interaktivních tabulí
V ……………… dne ……………

za prodávajícího

V Kopřivnici dne ……………….

za kupujícího
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