Kupní smlouva
kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

Mateřská škola Jablunkov, příspěvková organizace
identifikační číslo:
706 400 41
sídlem:
Školní 800, Jablunkov, 739 91
zastoupená:
Bc. Ilonou Nieslanikovou, ředitelkou
jako kupující na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

…………………………………………………………………………...
identifikační číslo:
…………………………………………….
sídlem:
…………………………………………….
zastoupená:
…………………………………………….
Bankovní spojení:
…………………………………………….
jako prodávající na straně druhé (dále jen „prodávající“)

Smluvní strany se dohodly takto:

I.
Předmět smlouvy
1. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími
podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu na „Dodávku a instalaci elektrického
konvektomatu se zasouvacími dveřmi a podstavcem na určeném místě v MŠ Jablunkov, Školní 800
pro odloučené pracoviště Bezručova 130“, dodat kupujícímu elektrický konvektomat (dále jen

„zboží“), jehož specifikace je uvedená v nabídce k veřejné zakázce malého rozsahu, která
je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy.
2. Součástí dodávky zboží podle této smlouvy je i jeho kompletní příslušenství, doprava na
místo plnění, instalace, zaškolení personálu kupující k jeho obsluze a předání dokladů, které
se k dodávanému zboží vztahují.
3. Kupující se zavazuje shora specifikované zboží od prodávajícího odebrat a zaplatit mu
dohodnutou kupní cenu v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou.
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II.
Doba a místo plnění
1. Dodáním zboží se rozumí postup, jehož završením je faktické předání zboží kupující na
základě písemného protokolu – podepsaného oběma účastníky této smlouvy – o předání a
převzetí zboží. Prodávající se zavazuje dodat zboží do 28. 5. 2018.
2. Místem plnění pro dodání zboží je Mateřská škola Jablunkov, Školní 800, Jablunkov, 739 91
– odloučené pracoviště Bezručova 130. Nebezpečí škody na věci přechází na kupující
převzetím zboží od prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na
kupující podpisem předávacího protokolu.
III.
Cena a platební podmínky
1. Kupní cena zboží byla stanovená dohodou stran na částku …………………………Kč (slovy:
………………………………….korun českých) bez DPH, tj. …………………………Kč (slovy:
………………………………….korun českých) včetně 15% DPH.
Kupní cena zboží zahrnuje cenu zboží včetně jeho příslušenství, dopravné, instalaci zboží a
zaškolení příslušných zaměstnanců kupujícího k obsluze zboží.
2. Takto sjednanou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu – bez poskytnutí
předchozí zálohy – po řádném předání zboží bez vad a po zaškolení obslužného personálu, a
sice na základě prodávajícím vystavené faktury. Faktura bude mít splatnost do 14 dnů od
jejího vystavení.
3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu celou kupní cenu do 30. 6. 2018
4. Prodávající se zavazuje, že jim vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti
řádného daňového dokladu dle platné a účinné právní úpravy. V případě, že prodávajícím
vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem kupující takovou
fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Ten dle charakteru nedostatků fakturu
opraví anebo vystaví novou. Doba splatnosti faktury podle odst. 2, tak začne běžet znovu od
data opravy nebo nového vydání faktury.
IV.
Prohlášení a záruky smluvních stran
1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží a že je oprávněn s nim bez omezení
disponovat, že zboží není zatíženo jakýmikoli právními nebo faktickými vadami.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží včetně jeho příslušenství v délce
…………………………. měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu.
Prodávající neodpovídá za nedostatky zboží, které byly způsobeny nevhodným používáním
v rozporu s návodem k obsluze.
3. Kupující je povinen vady vzniklé v záruční době reklamovat u prodávajícího písemně,
telefonicky nebo na e-mail …………………………………………….. prodávajícího, bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění.
Záruční servis bude prodávajícím prováděn v místě instalace zboží. Prodávající se zavazuje
k nástupu na opravu do ……………………. hodin od nahlášení závady a je povinen odstranit
vady, které se projeví v průběhu záruční doby, nejpozději do ………………….. od jejich
nahlášení.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které
odpovídá prodávající. Kupující tímto potvrzuje, že byl seznámen s návodem k použití zboží, a
že mu byly poskytnuty úplné informace o technických a jiných vlastnostech zboží.
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V.
Smluvní pokuta a odstoupení od smlouvy
1. V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží, je povinen uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení
s dodáním zboží. V případě, že prodlení zavinil kupující, zanikne kupujícímu nárok na takto
stanovenou smluvní pokutu.
2. Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž
za její podstatné porušení se považuje zejména:
a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší než 60 dni,
po dni její splatnosti
b) na straně prodávajícího, kromě jednání uvedeného v předchozím odstavci této smlouvy,
jestliže nedodá zboží řádně a včas, pokud nezjednal nápravu, přestože byl kupující na
neplnění této povinnosti písemně upozorněn
3. Odstoupení od této smlouvy musí být v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně.
Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem jeho doručení.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobili k právnímu jednání a oprávněni k uzavření
této smlouvy a že tato kupní smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle,
pro což její obsah stvrzují svými níže připojenými podpisy.
3. Tato smlouva je pro smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu. Smlouvu lze doplňovat
nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků.
4. Tato smlouva včetně dodatků bude uložena v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, v platném znění.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.

V Jablunkově, dne: …………………………………..

Prodávající

Kupující

……………………………………………………………

…………………………………………………………….
Bc. Ilona Nieslaniková
ředitelka Mateřské školy Jablunkov
příspěvkové organizace
Školní 800, Jablunkov, 739 91
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