
***

***

*
*
*

*
*
*

EVRopsKÁ UillE

FonPoREf{n a EVnoPsKÉHo FoNpu
PRO

REE|0NÁLNí RoeVsJ

Směr budgttcnost - eÍl prosperita ' ,lHoEÁPAtr

KUPNÍ SMLoUVA

I. Smluvní strany

Dodavatel:
Zastoupený: Jarmilou Bambulovou
Sídlo: 391 11 Planá nad LuŽnicí, ČSLA 65
IČ:8750l848
DIČ CZ6258160601
Bankovní spojení: RB Tábor
Číslo účtu: 697292000l /5500
Telefon: 733 123 965
E-mail : bambulova@bmp-servis. cz
( dále jen dodavatel)

Objednatel:
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou
Sídlo: 386 01 Strakonice, Nad Školou 560
IČ 70876240
DIČ CZ70876240
Bankovní spojení: Čsos
Císlo účtu: 168725646 /0300
Telefon: 380 429 300
E-mail : reditel@zs-povazska. strakonice. eu
( dále jen objednatel )

Projekt Pořízení vybavení Základni školy PováŽská, Strakonice přo zefektivnění v'ýuky a
učení je spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 2
- Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblasti podpory 2.4 - Ronoj infrastruktury zókladního, středního
a vyššího odborného školsní, registrační číslo projektuCZ.l.14l2.4.00I34.03274

II. Předmět koupě

Předmět koupě:

Dodavatel se zavazuje ta základě této smlouvy dodat předmět koupě v rozsahu podle
zadávacích podmínek zakinky - viz příloha č. l smlouvy _ specifikace dodávky. objednatel
se zavazuje na základě této smlouvy dodané zboží pŤevzit do svého vlastnictví a zaplatit
dodavateli dohodnutou kupní cenu.
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Součástí předmětu díla je i zajištění propagace a publiciý projektu podpořeného z RoP
NUTS II Jihozápad v souladu s Nařízením Rady (ES) č' 1083/2006 a Nařízení Evropské

komise č. 1828/2006 a dle Pravidel publicitu, Příručlql pro žadatele RoP NUTS II Jihozópad
a v Příručlry pro příjemce RoP NUTS II Jihozópad. Ke splnění této povinnosti uděluje

poslrytovatel dotace RoP příjemci dotace RoP (zde objednatel) souhlas k uvádění loga RoP
N\JTS II Jihozápad, tzn. bezplatnou podlicenci kjeho užití v souvislosti s realizací projektu, a

to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Při užívání loga podle tohoto odstavce je
příjemce povinen postupovat v souladu s Manuálem vizuálního sýlu RoP NUTS II
Jihozápad, zveřejněným na webových stránkách poslEtovatele. Příjemce Se dále zavazuje

poslEtnout poslEtovateli veškerou součinnost při publicitě a poslcytování idormací o
podpořeném projektu.

ilI. Kupní cena

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena ěiní:

Celková cena dodávky bez DPH: Kě 60 278,-

DPH 2I% : Kě 12 658'-

Celková cena dodávky včetně DPH: Kč'72 936,-

Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se

započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu

rea|izace zakžzky v souladu s podmínkami uvedenýmiv zadávací dokumentaci.
Kupní cena je splatná po dodaní veškerého zboži, na základě faktury vystavené dodavatelem.

Ve faktuře dodavatel uvede nénev odpovídající Živnostenskému oprávnění, identifikaění ěíslo,

místo podnikání, údaje o kupní smlouvě, údaje o datu splnění, údaje o splatnosti' údaje o
uskutečnění zdanitelného plnění, údaje o dodaném zboži s uvedením počtu dodanýchjednotek
zboži ajeho jednotlivé ceny s uvedením výsledné ceny'
Dále pak:
- projekt Potizení vybavení Zi:kladní školy Povážská, Strakonice pro zefektivnění qýuky a
učení registrační čísto CZ.1.14/3.2.00/34.03274, je spoluJinancovdn ERDF, v rómci RoP
NUTS II Jihozúpad.

K fakturované ceně dodavateljako plátce ďaně zpřidané hodnoty připoěítává ďaň zpřidané

hodnoty odpovídajícizékonné úpravě v době plnění.

V přípádě, že bude faktura vystavena před splněním nebo nebude obsahovat veškeré

náiežitosti dohodnuté podle této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti' je



***

***

*
*
*

*
*
*

EV&oPsKÁ unlg

PoDPoŘENo z EVRoP5KÉHo FoNDU
PRO

REGloHÁLNl ffozvoj

5měr budoucnost - cÍl Brosp*rita ' JlHozÁP*D

objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli do data splatnosti. V takovém případě dodavatel
vystaví novou fakturu s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není
objednatelv prodlení s placením faktury.

Lhůta splatnosti daňových dokladůje 14 dní po doručení faktury objednateli.
Zálohy jsou nepřípustné.
Zaručni dobaje minimálně 24 měsíců.
Cena dopravy amontáŽe je zahrnuta v ceně zboŽi.

Zhotovitelje podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona ě. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně někteých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen posk1ýtnout poŽadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům ze strany poskýovatele dotace a pověřených
organů (Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského úěetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného Íinančního uřadu a dalších oprávněných organů dle obecně
závazných právních přepisů) a vývořit ýše uvedeným orgánům podmínky k provedení
kontroly vztahlljici se k předmětu díla poskýnout jim souěinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků,

originály účetních dokladů, originály projektové dokumentace a dalších dokladů souvisejících
s realizací projektu ]0 let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby

uplynutí 3 let od uzavření programu dle čl. 88 a nósledujících Nařízení Rady (ES) č.

1083/2006. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zókoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

službě a o změně někteých zókonů, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Doba plnění: nejpozději do 19.6.2015

V.

Doba plnění

Dodání zboží

Zboži je dodáno převzetím objednatelem, to je potvrzením dodacího/předávacího/ listu

odpovědným pracovníkem obj ednatele.
ZboŽíbude dodano na adresu objednatele: ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560, 386 01

Strakonice
Dopravu zboži do místa určení zabezpečuje dodavatel.
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vI. odpovědnost za vady

Dodavatel odpovídá, že dodané zboži bude mít po dobu trváni zžruěni doby, tzn. po dobu
min. 24 mě sí ců' vl astno sti zab ezp eěujici ř ádné uživ éni zb oží.
Dodavatel odpovídá, Že dodané zboži nemá právní vady, tedy že neni zatíženo právem třetích
osob.
V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, mnoŽství nebo právní vady, je objednatel
oprávněn tyto vady u dodavatele reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a musí
v ní b;it uvedeno,jakým způsobem se vady projevují.
S odstraněním vad a reklamací bude zapoěato okamžitě po oznámení dodavateli
nejpozději do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

vu. Možnost odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení s dodáním
zboží delší jednoho měsíce a dál'e nezap|acení faktury s prodlením delším jednoho měsíce.
Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé smluvní
strany. odstoupení musí b;it provedeno písemnou formou a musí být druhé straně doruěeno.

VuI. Smluvní pokuty

V případě prodlení plnění ze sttany dodavatele, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní
pokutu ve výši 0,0I yo z celkové ceny díla zakaždý zapoěatý den prodlení.
V případě prodlení zaplacení faktury ze strany objednatele, je dodavatel oprávněn uplatnit
smluvní pokutu ve výši 0,0I yo z d|užné částky zakaŽdý započatý den prodlení.

Ix. Ostatní smluvní ujednání

Uchazeč se smlouvou zavazuje poslEtnout na žadost objednatele nebo poslcytovatele dotace
RoP NUTS II Jihozápad veškeré doklady ýkající se této zakázlE a to ý době 5 let po termínu
předání a převzetí předmětu plnění objednatelem. Zároveň se dodavatel zavazuje karchivaci
veškerých písemných dokladů ýkajících se plnění předmětu zakázlE po dobu nejméně 5 let od
ukančení projektu. Povinností dodavatele je umožnit ýkon veřejnosprávní kontroly a
poslrytnout veškerou potřebnou součinnost objednateli jako příjemci dotace RoP NUTS II
Jihozápad, posltytovateli dotace a všem příslušným orgánům CR a EU při výkonu jejich
kontrolních oprávnění vyplývajících z pravidel RoP NUTS II Jihozápad a relevantních
próvních předpisů ČR a EU, a to po dobu realizace projektu RoP NUTS II Jihozápad a 5 let
po jeho ukončení.
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Veškeré zmény a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve ětyřech vyhotoveních, znichžkaždá smluvní strana ob,drží
dvě vyhotovení.
Úěastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli
v tísni nebo zajinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez
výhrad sjejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 15.4.2015 č. usnesení
064712015.

V Plané nad Lužnicí
dne: Áq. Ý, tDť{

Zadodavatele;
;;; ; il*;; tiia ď stuiua školá^

Jarmila Bambulová

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:
1/ specifikace dodávky

Ve Strakonicích
dne: ,Lf.fi. /n(
Za objednatele:

zÁxuoxí Šxotl
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