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I. KUPNÍ SMLOUVA

u. Smluvní strany

Dodavatel: Jan Mika
Zastoupený: Janem Míkou
Sídlo: Sídl. Vyšný 117, 381 01 Český Krumlov
IČ: 72177268
DIČ: CZ73o608l244
Bankovní spojení: mBank
Čísloúčtu: 670100-220952006516210
Telefon: 602195702
E-mail: mika@klimamedia.com
( dále jen dodavatel)

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

Projekt Pořízení vybavení Záktadní školy PováŽská, Strakonice pro zefektivnění výuky a
uěení je spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 2
_ Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblasti podpory 2.4 _ Ronoj infrastruhury základního, středního
avyššího odborného škalství, registrační iíslo projektu CZ.l.1u2.4.00/34.03274

IIL Předmět koupě

Předmět koupě:

Dodavatel se zavazuje na záklaďě této smlouvy dodat předmět koupě v rozsahu podle
zadávacich podmínek zakázky _ viz příloha č. 1 smlouvy _ specifikace dodávky. objednatel
se zavazu1e na základě této smlouvy dodané zboŽí převzít do svého vlastnictví a zap|atít
dodavateli dohodnutou kupní cenu.
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Součástí předmětu díla je i zajištění propagace a publiciý projehu podpořeného z RoP
NUTS II Jihozópad v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení Evropské
komise č. l828/2006 a dle Pravidel publicitu, Příručlcy pro žadatele RoP NUTS II Jihozápad
a v Příručlql pro příjemce RoP NUTS II Jihozápad. Ke splnění této povinnosti uděluje
poslqltovatel dotace RoP příjemci dotace RoP (zde objednatel) souhlas kuvádění loga RoP
NUTS II Jihozópad, tzn. bezplatnou podlicenci k jeho užití v souvislosti s realizací projehu, 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 weboých stránkách poslEtovatele. Příjemce se dále zavazuje
poslqltnout poslrytovateli veškerou součinnost při publicitě a poslcytování informací o
podpořeném projektu.

Iv. Kupní cena

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena činí:

Celková cena dodávkybez DPH: Kč 677 460,-

DPH : Kč 142267,-

Celková cena dodávky včetně DPH: Kč 8t9 727,-

Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškeých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivu (např. inflace) po celou dobu
rcaIizace zakinky v souladu s podmínkami uvedenýmív zadávací dokumentaci.
Kupní cena je splatná po dodríní veškerého zboží, na zál<Iaďě faktury vystavené dodavatelem.
Ve faktuře dodavatel uvede nézrcv odpovídající žirmostenskému oprávnění, identifikační číslo,
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
zboží a jeho jednotlivé ceny s uvedením qýsledné ceny.
Dríle pak:
- projekt Pořízení vybavení Zát<Iadni školy Považská, Strakonice pro zefektivnění výuky a
učení registrační číslo CZ.1.14/3.2.00/34.03274, je spoluJinancován ERDF, v rdmci RoP
NUTS II JihoaÍpad.

K fakturované ceně dodavďel jako plátce dané zpřidané hodnoty připočítává daň zpřidané
hodnoty odpovídajícízákowÉ úpravě v době plnění.
Vpřípadě, že bude faktura vystavena před splněním nebo nebude obsahovat veškeré
náležitosti dohodnuté podle této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je
objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli do data splatnosti. V takovém případě dodavatel
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vystaví novou fakturu s noqým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není
objednatel v prodlení s placením faktury.

Lhůta splatnosti daňových dokladů je 14 dní po doručení faktury objednateli.
Zálohy j sou nepřípustné.
Záruěrtt dobaje minimálně 24 měsíců.
Cena dopravy amontáže je zahmuta v ceně zboži.

Zhotovitelje podle ustanovení $ 2 písm. e) zríkona č,. 32012001 sb., o Íinanční kontrole ve
veřejné správě a o změně někteých zákonů, ve zrění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při qýkonu finanční kontroly prováděné v sóuvislósti s rihradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zaměstrrancům nebo zmocněncům ze strany poskytovátele dotace a pověřených
orgránů (Ministerstva lnancí, Evropské komise, Ewopského účetního dvora, Nejvyššiho
kontrolního úřadu, příslušného finančního uřadu a dalších oprávněných organí ate obecne
závazných právních přepisů) a vytvořit ýše uveden;ým organům podmínky k provedení
kontroly vztafuljící se k předmětu díla poskytnout jim součinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originální rylhotovení smlouvy včetně jejích dodatků,
originóly účetních drFl'"!ů, originóly projehové dolalmentace a dalších aogiat souvisejících
s realizací projehu ]0 let od ulančení Jinancování projehu, zároveň však alespon dó doby
uplynutí 3 let od uzavření programu dte čl. 88 a následujících Nařízení Řady (E$ 3.
1083/2006. Doklady budou uchovóny způsobem uvedeným v zálaně č. 563/1gbt Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zálroně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spis;ové
službě a o změně některých zókonů, ve znění pozdějších předpisů.

v. Doba plnění

Doba plnění: nejpozději do t9.6.2015

vI. Dodání zboží

Zboží je dodríno převzetím objednatelem, to je potvrzením dodacího/předávacího/ listu
odpovědným pracovníkem objednatele.
Zboži bude dodríno na adresu objednatele: ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560, 386 01
Shakonice
Dopraw zboži do místa určení zabezpečuje dodavatel.
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vII. odpovědnost za vady

Dodavatel odpovídá, Že dodané zboží bude mít po dobu trvrání záruění doby' tzn. po dobu
min. 24 měsíců, vlastno sti zabezpečující řádné užív áni zboží.
Dodavatel odpovídá, že dodané zboži nemá právní vady, tedy že nertt zatiženo právem třetích
osob.
Vpřípadě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je objednatel
opnívněn týo vady u dodavatele reklamovat. Reklamace musí míi písemno" ro.-u a musí
v ní b1it uvedeno,jakým způsobem se vady projevují.
S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po oznámení dodavateli
nejpozději do 5 pracovních dnů, nedohodnou_li se smluvní strany jinak.

VIII. Možnost odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení s dodaním
zboží delší jednoho měsíce adálenezaplacení faktury s prodlením delším jldnoho měsíce.
Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné neb-o druhé smluvní
strany. odstoupení musí b1it provedeno písemnou formou a musi být dťuhé straně doručeno.

Ix. Smluvní pokuty

V případě prodlení plnění ze strany dodavatele, je objednatel oprávněn uplatnit smlurmí
pokutu ve qýši 0,0170 z celkové ceny díla zakaždý započatý den pródlení.
V případě prodlení zaplaceni faktury ze strany objednatele, je áodavatel oprárměn uplatnit
smluvní pokutu ve výši 0,0I oÁ z dll:žné částky zakaždý ,apor'aty den prodlení.

x. Ostatní smluvní ujednání

Uchazeč se smlouvou zavazuje poslcytnout na žádost objednatele nebo poslcytovatele dotace
RoP NUT9 II Jihozópad veškeré doklady ýkající se této zakázlcy a to v aoni s kt po termínu
pře/óní- q rřevzetí trlelmětu plnění objednatelem. Zároveň se áodavatel zavazuje'k archivaci
ve-škeých písemných dokladů ýkajících se plnění předmětu zakázlcy po dobu nejméně 5 let od
ulančení projehu. Povinností dodavatele je umožnit vytrnn íe\einospráiní kontroly a
poslqltnout vešlrerou potřebnou součinnost objednateli jako příjemrí drirq RoP NUTS II
Jihozápad, poslqltovateli dotace a všem příslušným orgánům 

-Čn 
a EU při ýkonu jejich

kontrolních oprávnění vyplývajících z pravidel RoP NUTS II Jihozápád a relevantních
právních předpisů ČR a EU, a to po dobu realizace projektu RoP NUTS II Jihozápad a 5 let
po jeho ukončení.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.
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taio smlo,rua je p1atná i pro případné právní nastupce smluvních stran'

Tato smlouvu j" '.rytoton"rrá ul čtýóch vyhotověních, ztltchtžkaždá smluvní strana obdrží

dvě vyhotovení.
Úěastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsrína qod.le jejich pravé u.'\19!oq"é vůle' nikoli

v tísni nebo za ji"d j"d";stranně n"nít'oa''ých pobmínek Sm1ouvu si přečetli, souhlasí bez

wň"a s jejím óu'*'ě* a na důkaz toho připojují své podpisy'

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 15.4.2015 - usnesení č'

0647 12015.

V Českém Krumlově
dne: ..2.t,L.'.1ť.{......

Ve Strakoni"í"h ! q.4. {r/'(
dne:..

Zadodavatele:

l(6tÍ'

Jan Míka

IM
JAN /vrixn

SídllŠtě VVsný 117,381 CI1 Český Krumlov

iČó, 7z r l i zďa, wwlv,lrltera.ktlvnitabule_activ'cz
fel: 602 1 95 7C2, e'mail: mika@ltlirnamedia'com

JČ-r t v-pmm-rff- $_B * zni secny

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

1/ speciÍikace dodávky
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