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KUPNÍSMLOUVA

Smluvní strany:
Název:

Střední škola André Citroěna Boskovice, příspěvková
organizace

Sídlo:

nám. 9. května 2153/2a, Boskovice 680 11

IČO:

00056324

DIČ:

CZ00056324

Zastoupená:

RNDr. Karlem Ošlejškem, ředitelem

Bankovní spojení:
(dále jen ,,Kupujícř')
na straně jedné jako kupující

Název:

METAL OK spol. s r.o.

Zápis v obchodním rejstříku: C 24871 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo:

č.p. 142, 679 62 Horní POřÍČÍ

lČ:

25313827

DIČ:

CZ25313827

Zastoupená:

josefem Němcem, jednatelem

Bankovní spojeni:

(dále jen ,,prodávajicř')
na straně druhé jako prodávající,
(KupujÍcÍ a prodávajĹcÍdá|e též společně jako ,,Smluvnístrany" a každý jednotlivě jako
,,Smluvnístrana")
uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl.zákonač. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen
,,Smlouva"):
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Úvodní ustanoveni

1.1.

Tato Smlouva je uzavřena na základě průzkumu trhu, který byl kupujícIm
vyhlášen formou písemné výzvy, jakožto součást projektu ,,Implementace KAP
JMK ||", s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 078/0017177, v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a Vzdělávání.
"

1.2.

Nabídku ProdávajÍcÍho ze dne 23. 2. 2021, vybral KupujÍcÍ jako nabídku
nejvýhodnější a to rozhodnutím ze dne 1. 3. 2021.

1.3.

prodávajÍcÍ prohlašuje, že je oprávněn k dodání níže uvedeného předmětu koupě
dle této Smlouvy.
2.

Předmět Smlouvy

2.1.

Na základě této Smlouvy se prodávajÍcÍ zavazuje dodat Kupujícknu dílenské
nářadí, jehož seznam a specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy (dále
jen ,,Předmět koupě", jednotlivé části Předmětu koupě pak dále takéjako ,,Zboží")
a převést na KupujÍciho vlastnické právo k Předmětu koupě. KupujÍcÍ se zavazuje
Předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu dle bodu4.2této Smlouvy.

2.2.

Příloha č. 1 (Příloha kupní smlouvy č. 202108 - Technická specifikace) je
nedIlnou součástí této smlouvy.
3.

Doba a místo plnění

3.1.

ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do 31. 3.
2021.

3.2.

Místem plnění je sídlo Kupujícího (dále jen ,,Místo plnění").

3.3.

výzvu k převzetí dodávky Předmětu koupě sdělí Prodávající Kupujícknu nejméně
pětpracovních dnů před předáním a převzetím dodávky Předmětu koupě na e mailovou adresu kontaktní osoby KupujÍciho:

3.4.

KupujIcí se zavazuje ke spolupráci s Prodávajícím tak, aby Předmět koupě mohl
být řádně a včas předán Kupujíchnu.

3.5.

Za řádné předání Předmětu koupě se považuje jeho předáni v celém rozsahu, jak
je specifikován v Příloze smlouvy - Technická specifikace (dále jen ,,Řádné
předání"). Předání Předmětu koupě je možné provádět i po částech (předání
určitého Zboží), za Řádné předání je pak považován okamžik převzetí
pos|ednÍhozbývajÍcÍho Zboží KupujIcim.

3.6.

O každém předání a převzetí Zboží jsou Smluvnistrany povinny sepsat a
podepsat dodací list (dále jen ,,Dodacílist"). Dodacílist jsou oprávněni podepsat
pověřeni pracovníciSMuvnIch stran, přičemž obsah této Smlouvy nemůže být
Dodacímlistem měněn.
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Kupní cena a platební podmínky

4.1.

Kupní cena za Předmět koupě je stanovena na základě cenové nabídky
ProdávajÍcÍho ze dne 23. 2. 2021 kalkulované v rámci průzkumu trhu na Předmět
koupě dle této Smlouvy.

4.2.

Kupní cena za Předmět koupěčini:

DÍIČÍ cena bez DPH:
Celková cena bez DPH
Celková cena s DPH

8 416,90 kč pro jedno dílenské pracoviště
101 002,80 Kč pro 12 dílenských pracovišť'
122 213,40 kč pro 12 dílenských pracovišť'

(dále jen ,,Kupnícena")
4.3.

Kupní cena dle bodu 4.2tétO Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná.

4.4.

Kupní cena obsahuje veškeré náklady ProdávajÍcÍho s pořízením a dodáním
Předmětu koupě do Místa plnění.

5.

Platební podmínky

5.1.

Kupní cenu se KupujÍcÍ zavazuje zaplatit Prodávajíchnu bankovním převodem na
číslo účtu
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury
Prodávajickn Kupujícknu, která bude vystavena po řádném předání Předmětu
koupě Kupujichnu dle odstavce 3.

5.2.

Faktura dle předchozího bodu musí splňovat všechny náležitosti daňového
dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Faktura"). Faktura musí kromě zákonem
stanovených náležitostí pro daňový doklad dále obsahovat:

5.3.

PřIlohou Faktury je Dodacilist.

5.4.

V případě, že Faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle tohoto článku, je
Kupující oprávněn vrátit Fakturu Prodávajíchnu. Splatnost, jak je určena v bodě
5.1, počíná běžet okamžikem doručení opravené Faktury.

6.

Práva a povinnosti Smluvních stran

6.1.

ProdávajÍcÍ je povinen dodat kupujicMu Předmět koupě jako nové, nepoužité
zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení, přičemž musí odpovídat
specifikaci Řádného předáni a jeho kvalitativním požadavkům.

6.2.

ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat KupujicÍmu spolu s Předmětem koupě technickou
a další dokumentaci v českém jazyce nezbytnou k užIvánI Zboží.

6.3.

Vlastnické právo k Předmětu koupě přechází na KupujícÍhopředánÍmzbožÍ
Prodávajľchn Kupujicknu. Ke stejnému okamžiku přechází na KupujjcÍho
i nebezpeční škody na věci ke Zboží.
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6.4.

Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

6.5.

ProdávajÍcÍ dálebere na vědomí, že je povinen umožnit přístup k veškeré
dokumentaci, týkajIci se realizace dodávky Zboží, a to zejména při provádění
kontrol ze strany příslušných orgánů a institucí vztahujÍcÍch se k čerpání
prostředků na úhradu celkové Kupní ceny za Předmět koupě a při provádění
jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), v platném znění.

6.6.

ProdávajÍcÍ je povinen neprodleně informovat KupujÍciho o všech okolnostech
majIcích vliv na řádné a včasné dodání Předmětu koupě/Zboží.
7. Práva z vadného plnění, smluvní pokuta a záruka za jakost

7.1.

prodávající je povinen dodat Zboží dle požadavků KupujÍcího, podle
specifikaceŘádného předáni, a v souladu s obecnými povinnostmi ProdávajÍcÍho
dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Zboží má vady, nebylo-li
odevzdáno Kupujíchnu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se
považuje i plnění jiné věci, stejně jako vada v dokladech nutných pro užívání věci.

7.2.

ProdávajÍcÍ prohlašuje, že žádné ze Zboží, jež tvoří Předmět koupě, není např.
zatíženo právem třetí osoby či osob, tedy že Předmět koupě je bez jakýchkoliv
právních vad.

7.3.

Požadavek na odstraněni vady Zboží, které se projeví v záruční době,uplatni
KupujÍcÍ u prodávajÍcÍho bez zbytečného odkladu po jejím zjištěni a to písemně
prostřednictvím e-mailu, kontaktní e-mail prodávajÍcÍho pro tyto účely je:
boskovice@metal-ok.cz. Kupuýci uvede popis vady a způsob, jakým požaduje
vadu odstranit. KupujÍcÍ je oprávněn dle své volby· požadovat:

a.

odstranění vady dodáním nového plnění;

b.

odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná;

c.

přiměřenou slevu z ceny Předmětu koupě.

7.4.

Smluvní strany si sjednávají pro případ nesplnění termínu dodávky zboží dle
odstavce 3.1 této smlouvy povinnost prodávajÍcÍho zaplatit kupujÍcÍmu smluvní
pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení.

7.5.

Pro případ prodlení kupujÍcÍho s úhradou faktury v termínu stanoveném
v odstavce 5.1 této smlouvy se sjednává povinnost kupujÍcÍho zaplatit
prodávajícknu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

7.6.

Smluvní pokuta podle odst. 7.4 a odst. 7.5 je splatná do 10 dnů poté, co bude
písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.7.

ProdávajÍcÍ poskytne záruku za jakost Zbožíuvedenéhov definici
předáni v délce 24 měsíců.

7.8.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání Zboží dle ČI. 3.
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prodávajÍcÍ přejímá záruku za jakost ke Zboží v délce sjednané záruční doby a po
tuto dobu garantuje prodávajichn a výrobcem deklarované, smlouvou stanovené
a obvyklé vlastnosti Zboží. Jako vadu lze v záruční době uplatnit jakékoliv vady
Zboží.

7.10. prodávajÍcÍ se zavazuje zahájit odstraňování závady na Zboží, které je v záruční
době, nejdéle do týdne kalendářních dnů od oznámení závady Kupujíchn
Prodávajichnu.
7.11. NesplnHi prodávajÍcÍ lhůtu stanovenou v bodu 7.10, je Kupující oprávněn pověřit
odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady
uhradí Kupujicknu Prodávající.
7.12. Doba od převzetí oprávněně reklamovaného Zboží k opravě až do doby, kdy
kupujÍcÍ po skončeni opravy byl povinen zboží převzít, se nezapočítává do
záruční doby.
7.13. ProdávajÍcÍ se zavazuje reklamované vady v rámci záručního servisu odstranit
bezplatně.
7.14. O odstranění vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění
vady.

8. Odstoupeni od Smlouvy
8.1

V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním Předmětu koupě/Zbožím
nebo v prodlení se záruční opravou delším než 30 kalendářních dní oproti
původnímu termínu, má se za to, že se jedná o podstatné porušení smluvní
povinnosti ze strany ProdávajÍcÍho, jež zakládá právo Kupuýciho odstoupit od této
Smlouvy.

8.2.

Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv
zákonného důvodu.

8.3.

Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupeni
druhé Smluvní straně a považuje se za doručené třetí pracovní den od odeslání.
9.

Závěrečná ustanovení

9.1.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek.

9.2.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
Smluvních stran.

9.3.

Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala
některá ujednání této Smlouvy neplatnými, zdánlivými nebo neúčinnými, budou
tato ustanoveni uvedena Smluvními stranami do souladu s právními předpisy a
Smluvní strany prohlašujI, že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná,
neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která nelze oddělit.
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9.4.

Smluvní strany vyjadřuji vůli své případné spory týkající se této Smlouvy řešit
primárně dohodou.

9.5.

V případech touto smlouvou neupravených se smlouva řIdí především zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.6.

Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy nesmí být převedeny žádnou ze
Smluvních stran bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

9.7.

Změny jednotlivých smluvních ustanoveni, případně doplňky Smlouvy mohou být
sjednány pouze písemně, a to číslovaným dodatkem podepsaným oběma
Smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této Smlouvy.

9.8.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uvedeni v Registru smluv a ProdávajÍcÍ bere na
vědomi, že kupujÍcÍ je povinen zveřejnit tuto smlouvu a souvÍsejÍcÍ informace a
dokumenty týkajicí se jejího plnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

V Boskovicích dne

17, 03. 2021

Střední škola André Citroéna Boskovice,
příspěvková organizace
námě8[f 9, května 2a
680 11 Boskovice

za kupujiciho
RNDr. Karel Ošlejšek
ředitel

za prodávajÍcÍho
josef Němec
jednatel
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Příloha kupní smlouvy č. 202108 - Technická specifikace
Položka
Kartáč ocelový

upresneni

počet ks

cena/ks
bez DPH

225mm,S=0,5mm,mosaz
225mm,S=0,4mm,Fe
300g
500g
průměr 65mm

1
1
1
1
1

14,5
18,1
43,4
65,2
72,4

výstřihové; 2323,l=300
vyosené; 2324,L=300
L=160
L=180
L=200
L=160

1
1
1
1
1
1

408,1
508,1
101,3
113
128
197,6

L=125 (bez chrániče)
l=150 (bez chrániče)

1
1

78,8
84,5

L=250 s chráničem
L=160 (bez chrániče)

1
1

158,8
76,6

Rámová pilka na kov
Rýsovací jehla
Ocelové měřítko
Ocelové pravítko

L=200 s chráničem
L=300mm
teleskopická,L=140mm,hrot YGCX
nerez,L=300mm
nerez,L=300mm

1
1
1
1
1

139,5
132,7
72,5
33,1
56,9

·
.
. . , prdozny
., . ,
Uhelník
zamecnicky

250x160
160x100

1

308,5
245,8

Kružidlo se šroubem
Důlčík 3-dílná sada

s pružinou,ČSN255170.3200, L=150

1
1

152,5
108,2

Pilník obdélnikový

L=250,P=25x6, sek286211212535
l=250,p=25x6, sek28621121252

1
1

137,1
145,8

Pilník čtvercový
Pilník trojúhelnIkový
Pilník kruhový
Pilník úsečový
Zámečnická svěrka rohová

L=300,P=30x7, sek286211213035
l=200,p=8x8, sek286211452025
L=200,P=12x12,sek286211502025
l=200,p=8, sek286211602025
l=250.p=25x8, sek286211632525
75x75mm,90"

1
1
1
1
1
1

162,6
85,9
85,9
73,8
145,9
327,8

1

2439,9

1
1
1
1
37

402,9
301,4
295,2
494,6
8416,9

K|ad|vo
Palička gumová (dřevěná násada)
Nůžky na pIech
Kleště
Kleště
Kleště
Kleště

kombinované, půlkdaté,silové
kombinované, půlkulaté,silové
kombinované, půlkulaté, silové
štípací boční, silové

Sekáč plochý

Sada zav|tníku a zavit. celisti
Sada jehlových pilníků 6 dílná na kov
Sada vrtáků HSS-R, 25 dílná
Sada šroubováků 25 dílná šroubovacích bitů
Sada rašplí 3 dilná
CELKEM 1 sada bez DPH
CELKEM 12 sad bez DPH

HSS M3-M12, HSS-M1-II HSS
ČSN 223010,EN22568,241520,241126
L=180mm
/1-13mm/
odolnost vůči opotřebeni
L=250/2

101002,8

StTednf kkok André Citroěna Boskovice,
pFf81?evková organizace
náměstí 9. května 2a
68O 11 Boskovice
(7)

