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Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy – závazné obchodní podmínky na 

veřejnou zakázku s názvem „Dodávka mobilních zařízení “ 

KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů  

I. 

SMLUVNÍ STRANY: 

KUPUJÍCÍ: Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace 

se sídlem: Nikolčická 531, PSČ 691 76, Šitbořice 

IČ: 75022001 

DIČ: CZ75022001 

zastoupená:            PaedDr. Jarmila Novotňáková 

bankovní spojení: ČSOB 

č.ú.: 266538449/0300 

 (dále jen „kupující“) 

 

PRODÁVAJÍCÍ:   

se sídlem:  

statutární orgán:  

IČ:  

DIČ:  

bankovní spojení:  

č.ú.:  

 (dále jen „prodávající“) 

II. 

Úvodní ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti stanovená touto smlouvou, jakož i práva 

a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle příslušných obecných ustanovení občanského 

zákoníku týkající se kupní smlouvy. 

2. Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka prodávajícího na dodávku 

předmětu plnění této smlouvy byla kupujícím vybrána ve výběrovém řízení jako nabídka vítězná. 
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3. Dodávka předmětu plnění je realizována v rámci projektu s názvem „Pojďme se dotknout ICT“ (reg. č. 

CZ.1.07/1.3.00/51.0016). 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů oznámí bez zbytečného prodlení druhé 

smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 

oprávněny. 

5. Pojmem dny se rozumí kalendářní dny. 

III. 

Předmět plnění 

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží – tablety – podle odst. 2 tohoto článku. 

Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží 

převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. V této smlouvy. 

2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí 14 ks tabletů. Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 

této smlouvy. Zboží bude dodáno s veškerým příslušenstvím a technickými specifikacemi uvedenými v 

nabídce prodávajícího ze dne………………….. včetně návodů k použití v českém jazyce. Dodávané zboží musí 

být nové a nepoužívané.   

IV. 

Doba a místo dodání 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží na místo dodání:  Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková 

organizace, Nikolčická 531, PSČ 691 76, Šitbořice. 

2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 3 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

V. 

Kupní cena 

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané zboží dle článku II. této smlouvy kupní cenu ve výši 

Cena bez DPH (v Kč)  

Sazba DPH  

DPH (v Kč)  

Cena celkem vč. DPH (v Kč)  

 

2. Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Kupní cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, zahrnuje veškeré náklady 

spojené s dodáním zboží. Změna kupní ceny není možná. 
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4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena v souladu  

s platnými a účinnými právními předpisy.  

VI. 

Platební podmínky 

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po předání a převzetí zboží dle čl. VII. této smlouvy. 

Zálohové platby nebudou poskytovány. 

2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o 

DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě 

náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude prodávající povinen ve faktuře 

uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy kupujícího, IČO kupujícího, číslo veřejné zakázky, je-li k dispozici, 

b) číslo a datum vystavení faktury, 

c) následující text: „Financováno z projektu „Pojďme se dotknout ICT“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016 

spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu v ČR a státního 

rozpočtu ČR“, 

d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této 

smlouvy informovat kupujícího), 

f) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list (kopie) bude přílohou faktury, 

g) lhůtu splatnosti faktury, 

h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a e-mailu. 

3. Lhůta splatnosti faktury činí 45 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se 

provede osobně oproti podpisu oprávněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb.   

4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením 

nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 

splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu. 
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VII. 

Předání a převzetí zboží, záruka za jakost 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku 

přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. 

2. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. 

Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou zboží, považuje se 

zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty. 

3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu a následně sepíše předávací protokol: 

a) dodaného druhu a množství zboží, 

b) zjevných jakostních vlastností zboží, 

c) dokladů dodaných se zbožím. 

4. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí 

na dodacím listu a na předávacím protokolu.  

5. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený 

zástupce a kupující vyhotoví předávací protokol, který za prodávajícího podepíše k tomu pověřený 

zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést:  

a) typ zboží (odpovídající smlouvě),  

b) počet kusů,  

c) sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu, 

d) datum předání, 

e) jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího, 

i) dodací list bude označen číslem této smlouvy a následujícím textem: „Financováno z projektu 

„Pojďme se dotknout ICT“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016 spolufinancovaného z prostředků 

Evropské unie, Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR.“, 

f) součástí bude prohlášení prodávajícího, že předané zboží je dodáno bez vad a funkční. 

6. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací 

list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do 

předání dodacího listu s výše uvedenými údaji. 

7. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. 

občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“).  

8. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou 

nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. Prodávající se dále 

zavazuje v případě provádění záručních oprav předmětu smlouvy kupujícímu po celou dobu provádění 

záruční oprav poskytnout náhradní předmět smlouvy, jenž bude využitím, povahou a funkcí umožňovat 

kupujícímu řádné využití předmětu koupě po celou dobu provádění záručních oprav. 
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9. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této 

smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby. 

VIII. 

Sankce 

1. V případě, že zhotovitel nedodá zboží za sjednaných podmínek, je kupující oprávněn vyžadovat po 

prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 

občanskoprávními předpisy. 

3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle 

smluvní pokuty, a to v plné výši. 

IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nahrazuje objednávku předmětu plnění této smlouvy specifikovaného v čl. III. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

3. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

4. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím, přičemž 

podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

 prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 dní, 

 nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajícího. 

5. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny 

delším než 45 dní. 

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného 

oznámení druhé smluvní straně. 

7. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu 

s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů.  

8. Prodávající se touto smlouvou zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, 

z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 

dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
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9. Prodávající se zavazuje umožnit v rámci kontroly právo přístupu řídícím orgánům i k těm částem nabídek, 

smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (zejména 

jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 

právními předpisy (zejména § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Prodávající se touto smlouvou zavazuje povinností uchovávat veškeré dokumenty související s realizací 

projektů v souladu s právními předpisy ČR a Evropského společenství, nejméně však do roku 2025. 

11. Prodávající bere na vědomí, že kupující je zavázán dodržet požadavky na publicitu v rámci programů 

strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci 

ERDF, a to ve všech relevantních dokumentech, tj. zejména ve všech smlouvách a dalších dokumentech 

vztahujících se k dané veřejné zakázce. 

12. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 

smlouvy třetí osobě. 

13. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

14. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž kupující a prodávající po jednom vyhotovení. 

15. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit především vzájemným společným jednáním 

s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. 

16. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 

smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci 

smluvních stran své podpisy. 

17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace zboží určeného k dodání 

Příloha č. 2: Podrobný rozpis ceny 

V................... dne ........................................... V................... dne ........................................... 

.......................................................................... .................................................................................. 

za kupujícího………………………………… za prodávajícího…………………………………… 
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Příloha č. 1 kupní smlouvy -  Specifikace zboží určeného k dodání 

 

 

Příloha č. 2 kupní smlouvy -  Podrobný rozpis ceny 

 

 

Předmět Počet ks 
Cena bez DPH 

za 1 ks (v Kč) 

Cena s DPH 

za 1 ks  

(v Kč) 

Cena vč. DPH 

(21 %) za        ks 

(v Kč) 

1. Tablet ….. 14    

celkem      

 

 

 


