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KUPNÍ SMLOUVA
I.
Dodavatel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
( dále jen dodavatel)

Smluvní strany

Základní škola F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280
Jezerní 1280, 386 01 Strakonice
47255897
ČSOB Strakonice
1768361/0300
383429351
jaroslava.kolesova@flc.strakonice.eu

Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: 383 700 322
Fax:
E-mail:
( dále jen objednatel )
Projekt „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy
F.L.Čelakovského“ je spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblasti podpory 2.4 – Rozvoj
infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, registrační číslo projektu
CZ.1.14/3.2.00/34.03256.

II.
Předmět koupě:

Předmět koupě

část …..: …………………………………..dle přiložené specifikace dodávky

Dodavatel se zavazuje na základě této smlouvy dodat předmět koupě v rozsahu podle
zadávacích podmínek zakázky – viz příloha č. 1 smlouvy – specifikace dodávky. Objednatel
se zavazuje na základě této smlouvy dodané zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit
dodavateli dohodnutou kupní cenu.
Součástí předmětu díla je i zajištění propagace a publicity 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, Příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad
a v Příručky pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad. Ke splnění této povinnosti uděluje
poskytovatel dotace ROP příjemci dotace ROP (Základní škole F.L.Čelakovského, Strakonice,
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Jezerní 1280) souhlas k uvádění loga ROP NUTS II Jihozápad, tzn. bezplatnou podlicenci
k jeho 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 stylu ROP NUTS II Jihozápad, zveřejněným na webových stránkách
poskytovatele. Příjemce se dále zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost při
publicitě a poskytování informací o podpořeném projektu.

III.

Kupní cena

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena činí:
Celková cena dodávky bez DPH:

Kč ………………,-

DPH

Kč ………………,-

:

Celková cena dodávky včetně DPH:

Kč ………………,-

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
realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Kupní cena je splatná po dodání veškerého zboží, na základě faktury vystavené dodavatelem.
Ve faktuře dodavatel uvede název odpovídající živnostenskému oprávnění, identifikační číslo,
místo podnikání, údaje o kupní smlouvě, údaje o datu splnění, údaje o splatnosti, údaje o
uskutečnění zdanitelného plnění, údaje o dodaném zboží s uvedením počtu dodaných jednotek
zboží a jeho jednotlivé ceny s uvedením výsledné ceny.
Dále pak:
- název projektu
- označení skutečnosti, že se jedná o projekt podpořený ze strukturálních fondů EU: „Tento
projekt „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy
F.L.Čelakovského“, registrační číslo CZ.1.14/3.2.00/34.03256, je spolufinancován ERDF,
v rámci ROP NUTS II Jihozápad.
- členění na uznatelné a neuznatelné náklady
K fakturované ceně dodavatel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává daň z přidané
hodnoty odpovídající zákonné úpravě v době plnění.
V případě, 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
vystaví novou fakturu s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není
objednatel v prodlení s placením faktury.
Lhůta splatnosti daňových dokladů je 30 dní po doručení faktury objednateli.
Zálohy jsou nepřípustné.
Záruční doba je 24 měsíců.
Cena dopravy a montáže je zahrnuta v ceně zboží.
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Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům ze strany poskytovatele dotace a pověřených
orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů dle obecně
závazných právních přepisů) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení
kontroly vztahující se k předmětu díla poskytnout jim součinnost.
Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků,
originály účetních dokladů, originály projektové dokumentace a dalších dokladů souvisejících
s realizací projektu 10 let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby
uplynutí 3 let od uzavření programu dle čl. 88 a následujících 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 zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Doba plnění

V.

Dodání zboží

Doba plnění - do 5.6.2015

Zboží je dodáno převzetím objednatelem, to je potvrzením dodacího/předávacího/ listu
odpovědným pracovníkem objednatele.
Zboží bude dodáno na adresu objednatele: Základní škola F.L.Čelakovského, Jezerní 1280,
Strakonice a odloučené pracoviště Chelčického 555.
Dopravu zboží do místa určení zabezpečuje dodavatel.

VI.

Odpovědnost za vady

Dodavatel odpovídá, že dodané zboží bude mít po dobu trvání záruční doby, tzn. po dobu 24
měsíců, vlastnosti zabezpečující řádné užívání zboží.
Dodavatel odpovídá, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není 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 být 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.
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VII. Možnost odstoupení od smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení s dodáním
zboží delší jednoho měsíce a dále nezaplacení faktury s prodlením delším jednoho měsíce.
Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé smluvní
strany. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé straně doručeno.

VIII. Smluvní pokuty
V případě prodlení plnění ze strany dodavatele, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení zaplacení faktury ze strany objednatele, je dodavatel oprávněn uplatnit
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IX.

Ostatní smluvní ujednání

Uchazeč se smlouvou zavazuje poskytnout na žádost objednatele nebo poskytovatele dotace
ROP NUTS II Jihozápad veškeré doklady týkající se této zakázky a to v době 5 let po termínu
předání a převzetí předmětu plnění objednatelem. Zároveň se dodavatel zavazuje k archivaci
veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu zakázky po dobu nejméně 5 let od
ukončení projektu. Povinností dodavatele je umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a
poskytnout veškerou potřebnou součinnost objednateli jako příjemci dotace ROP NUTS II
Jihozápad, poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich
kontrolních oprávnění vyplývajících z pravidel ROP NUTS II Jihozápad 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.
Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
dvě vyhotovení.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli
v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez
výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne ………… pod č. usnesení
………………….
[Ve Strakonicích]
Strakonice
dne:
dne:
Za dodavatele:

-----------------------------------------Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:
1/ příloha č.1 specifikace dodávky

Za objednatele:

-----------------------------------

