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Článek ı.
Smšuvnì etľany

Střední Škola řemestna a Zakiadnš Škola, So*ťaëısøšvı-vt!5 Wiisønøva 4.95

na adrese: Wilsonova 405/34
39201 Soběslav

zastoupený: Ing. Darjou Bartovou

IC; 7254ešzz
DÍC; 6272549572
Bankovní spojení:

Kontfl'žKtni 050m“ _

(dale jen „kupujícšfl

Santai, Spoi. S r.o.

na adrese: Jiráskova 738551: BTQ O? Třeboň

zastoupený: ing. Jiří Škopek: jednatel
IČ: 4240812?
Džoz [2424408121

ošsıø účtu: _
kontaktní osoby: _

(dále jen „prodávající“)

uzavírají na Zakladè výsledku zadávacího řízení ië< pšnení veřejné ZaKazkyz* s fnıe
„Dodávka nábytku pro technické obory školních dššen Na Pískáoh 469.“

l



smlouvu následujícího Znění:

filánek ll.
íZákladn ustanovení

A'Smluvní strany se v souladu s ustanovením § í746 odst. i Zákona c. 89' Ěütíł Sl:
Občanský Zákoník.I ve Znění pozdějších předpisu (dále je občanský' l
dohodly`ı .Že rozsaha obsah vzájemných práva povinností vyplývaiš cícl'“ ze smlouvy
se bude ří lt příslušnými ustanovenímí cltovaněho zákoníku a tento závazkovy ztan
se bude řídit ustanovením ust. § 2G79 a násl. tohoto Zákoníku.
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) Smluvní strany prohlašují, ze udaje uvedene ve smlouvě a taktež oprávněni

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní
strany se Zavazují` ze změny dotčených udaju oznámí bez prodlení drune smluvní
straně. Smluvní strany dále prohlašují`I Že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto
úkonu oprávněny.

Q) Prodávající je odborně zpusobílý k Zajištění ředmět u plnění podle smlc 'vy

Prodávající prohlašuje. Že po celou dobu platností smlouvy bude rnšt sjednáno
pojistnou smlouvu pro případ zpusobeni škody vuěí třetí osobě.

Článek ltč.
Předmět smlouvy'

Předmětem smlouvy' je závazek prodávajícího dodat kupujícímu poptávane Zařízen
a převest na kupujícího vlastnická právo k němu a to v rozsahu a cene podle tech- ke
specífikace a cenově nabídky prodávajícího. vzešlých Z výsledku veřejně Zakázky s názverf .
„Dodávka nábytku pro technické obory školních dílen Na Pískách 469.“. ktere jsou jako
příloha c. 'í nedílnou součástí těto smlouvy (dále jen `_,zz-.ıřízeni'ˇl Výše uvedenvn' závazku.
prodávajícího se rozumí uplně a standardní dodání zařízení do místa plněnía vsech dorost“
spojených splněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvv do
užívání a Zaškoleni obsluhy kupujícího. Kupující se Zavazuje Zařízení ve smluvně sjednanne
době převzít a Zaplatit Za něj prodávajícímu cenu sjednanou touto smlouvou Za podmínek
dále touto smlouvou stancíz==ˇ"fch

t. Prodávající dodá zařízení vlastním jměnem1 na vlastní odpovědnost a na sve
nebezpečí

2. Smluvní strany proní ašul Že předmět sn'tí-ouvv není plněním nemoznylrfl a ze
smlouvu uzavírají po pečlivě-„i zvážen; všech moznýon dusledku.

Cláneklv.

Místo plnění

lvíístem plnění je budova školního objektu Střední školy řemeslneˇ a Zakladni sl-=.oiy
Soběslav. Na Pískách 469.



âlánek V.
Doba plnění

fl. Plnení předmáíu smlouvy bude zahájeno po podpisu smlouvy.

2. Předpokládaná doba dokončení dodávky Zařízení (dodávka. montáž):
od 2.1. 2010 do *íí. 1. 2019.

3. Prodávající splní svou povinnosí dodat zařízení jeho řádným a vcasným předáním
Kupujícímu bez vad a nedodelku vće'íná provedení souvísejících prací a výko lu
sjednaných touto smlouvou nezbytných pro uvedení předmětu Smlouvy do užívání.
O předání a převzetí Zařízení bude sep-sán protokol. v jehož závěru kupující prohlásí.
zda dodané Zařízení přijímá nebo nepřijímá. a pokud ne. Z jakých duvodu.

ülánek lvl.
'Kupní cena

í. Cena je síanovena dohodou smš uvníc h stran a je platná až do doby ukoáˇícen.
platností smlouvy.

2. Kupující nepřipouští překročení ceny vyjma Zmeny sazeb DPH na Základe Zmeny
příslusných právních předpísu O teto zmena ceny musí být sepsan dodatek ke
smlouva.

3 Cen a celkem žes1'ízflı-novena -ta r'ldi

Cena celkem bez DPH :23597150 Kč:

DPH (sazba 2í%} = 49.55397 Kč:

Cena celk m vceíne DPH 22855252? Kč

a. DPH se rozumí peněžní částka. jejíž vyse musí odpovídal výsl dan e Z
hodnoty vyčíslene podle příslušného právního předpisu lza'kon Č. 2 „52004 So..

'uro daní z přidaná hodnoty ve znání pozdáj sıcn předpisu).

_U
1 Cena je sjednána jako nejvýše přípusíná. 'v cene jsou zahrnuty veskele popiażkv

a dalšíI nákiady prodávajícího spojená s plnáním předmětu íeIo smlouvy“ zajem
náklady prodávajícího pro veskere nutne a nezbyl'ne práce a dodávk“ '*aklac
nezbytné:- přo řádné: a uplne dodání Zařízení. Zaškoíení obsluhy kupujícího cen
plnění. která nejsou ve smlouvě výslovně uvedena. ale o ke.: ř/c.. ore-davam.
vzhledem ke svým odborným znalosíern a svýnalożen lm veske e oof`~~“v*“.“.c pece
vedel nebo vedet máš a mohlÁ

'âlánek `vlí.
Platební podminky

l. Zálony nejsou sjednány.

2. '.í' l c. dodaného zařízení bude 'řak ura která musí mít
náležitosti daňového dokladu podle plaíneho zákona Č. 235/2004 Sb.. o dani

-vı`
-ı

'h-I'



cn
o)

od
...

i
Z přidane hodnoty ve Znění pozdeějěích p edpisu. Kdanověmu dokladu prodávající

n a'doloží veskere daíěí související dokurn“ .'ty. přííohy
Lhota splatnosti danověho dokladu činí do 2'í onu od její no prokazate'ive nc co ucenl
kupujícímu.

Prodávající vystaví fakturu na kupní cenu dle či. Ví. odst. 3 teto smlouvy do fil dni
ode dne splnění předmětu smíouvy. tj. ode dne předání a převzetí zařízení

Doručení faktury' se provede osobně na podateínu kupujícího nebo copon.. ev ě
prostřednictvím držitele poštovní licence.

V případě. že prodávající vyúčtuje práce nebo dodávky. ktere neprovedi vyučtuje
chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost ve sż““`;““.ys'vu
příslušných právních předpisu. je kupující oprávněn vadnou fakturu před cpiv
ihuty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy. ˇve vrácená
faktuře vyznačí duvod vrácení. Prodávající provede opravu vystaven.im nove faktury
Vrátí-lí kupující vadnou fakturu prodávajícímu. přestává běžet puvodni thuta
splatnosti. Celá lhu ta splatnosti běží opět ode dne dor čení opravena falflrżuri.“
kupuiicímu.
Pov nnost Zapiatit je splněna dnem odepsanído kině ě částky Z učtu Smluvní strany
Která provádí platbu.

i-'ožadavky na měně práce nebo vcepráce ci dodávky vyvolaná kupujic paˇni
kupující vuči prodavajfcim písemnou formou. Případně omezeni č zv/s“ rozsah-ž
dodávky bude provedeno Změnou smlouvy. a to formou dodatku ke sn.!ouve
Prodávající je oprávněn více či měně práce a dodávky realizovat teprve po je
písemněm odsouhlasení oprávněnými zástupci smíuvních stran.

.Práce vyplývající ze skutečností uvedeným. v předchozích odsta-vfcicn „2,
učeıy fakturace oceněny prodávajícím. a to pouze v případě. ze práce a couavkijv
nebudou v již oceněněm rozpočtu prodávajícího obsaženy. O výsledná částky. ksvv“
vyptýnou z tohoto ocenění bude v souladu se zákonem formou dodatku ke smiouivfě
snížena nebo Zvýšená cena sjedr a-ná ve smlouvě Postc odíe odst. Q a I::vv..r`f`-svt. 'ìtji
tohoto článku smlouvy bude v souřadv.. se zákonem č. QC Sc c czfcr
Zakázkách ve Zně ní pozdějších předpisu.

orál-vek visí.
Jakostdodávky

Prodávající bude při reaiízací dodávky postupovat v souladu s. veškerými podnˇvinkarnš
Zadávacího řízení. s piatnýmí právními předpisy souvisejícími s předmětem dodávky
podie schválených technologických postupu stanovených platnými i dopor ce ýnvz
českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostn:ii.ä předpis-y.
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu ta aoiv.:
dodržel smíuvenou kvalitu dodávaného zařízení. Dodržení kvali.'iv vsecn prací
a dodávek sjednaných v teto smlouvě je závaznou povinností prodávajícího. Zjistěně
vady a nedodělkyje povinen prodávajíc í odstranv: na sve nákvady

.tl
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.vU; 'IDV připadá, že bude nutno použít postupy a dodávky která nejsou uvedeny _fl“
dokumentaci. lze použít pouze takových, která vdobe realizace dodávky rfluc.
v souladu s platnými í doporucenýmí Českými nebo evropskými technickým; normami.
Jakákoliv zmeny oproti zadávací dokumentaci musí být předem odsouhlaseny
kupujícím.
Dodávka bude realizována při sp inëní vseopecˇìvcfi dodací-ch podmànek ve smysíc
ust § 2079anásledujících obcanskeho zákoníku

Cíánek Di.
Provádění dodávky

Prodávající se zavazuje. že dodávku provede svým jménem a na vlastní
zodpovědnost. Prodávající je povinen předat kupujícímu zařízení v ujednanárr:
množství1 jakosti a provedení.
Prodávající se zavazuje reaíízcva': práce a cod »y vyžadující /viastfi zpc vs
nebo povolení podle přístušných předpisu osobami. ktere tuto podmínku spšízují
Vecl. ktere jsou potřebná k provedeni dodávky. je povinen zajjsjjj proøávajjcg

rv \
,JJProdávající je povinen zajistit a financovat veskere poddodavatelske pra ceau. nese

ne odpovednost. jako by je provádáí sám.

Vícepra'ce cí dodávky provedená prodávajícím bez pisemhze'no souh íasu flcujícino
nebudou prodávajícímu uhrazeny vyjma případu. kdy kupující provedeni takových
víceprací dodatečné schválí.

ciáneiz x.
ředánizafizeni

Zařízení bude prodávajícím předáno kupujícímu v předávacŽm řízení ukoncenern
st“ rzením protokolu o o: edániec.. pře“ etí.
Prodávající zároveň předá kupujícímu doklady o řádnem předárí zařízení díe
technických norem a předpisu. "oveoenycc zkouškách a dokumentaci podře teto
smlouvy.I jakož i další doklady potřebná k předánía užívání zařízení.
Prodávající a kupující jsou dále o rávnáni avestv zaápise cokoliv co oud ...i považovat
za nutne.

Cíánek šití.
Záruční podminky a vady

Prodávající se zavazuje. že zařízení bude po sjednanou záruční doou zprs 'víc-o
k použití pro sjednaný. přip obvyklý ucet a že si zachová sjednané víastnostltJ a ostl
Zařízení má vaduc jestliže neodpovídá pozžadavkum uvedeným ve smlouva.
příslušným právním předpisum. normám nebo jine dokumentaci vztahujíc' se
kdodávce zařízeníI pepřr pokud neumožňuj užívá±““>.í. k nemuž byla; urcenc
íš Ziıüí'z Vřší'ìO.

Prodávaj íci odpovídá za vady. která se projeví vzárucrzí době zařízení. Za vady.
ktere se projeví po záruční dobe. odpovídá jen tehdy. jestiíže pyiy prokazateíne
zpusobeny porušením jeho povinností.



LT
I

"01
)

ID
_.) ._.
ZL

Dema zaruky Číní 24':- měsíců. na cele dodane zen-I'tn

Před uplynutím sjednane Záruční lhuty se prouávající zavazuje odstranit případne
vady. ktere se vyskytnou vzáruČní dobe v níže uvedených lnutácín a Za podnwí ek
sjednaných pro Záruční vady.

.Záruční doba Začíná píynout po předání Zařízení bez vad a neoodëlku resp.
uvedením Zařízení do užívání.

Vyskytne-lí se vada na zařízení v prubehu Záruční doby. kupující písemné oZnárnš
prodávajícímu její výskyt, vadu popíše a uvede. jak se projevuje.

Prodávající je povinen nejpozdejí do 3 cínu po obdržení reklamace nastoupit na
odstranění vady a písemné oznámít opjednatelí. Zda rekêamací uznává neoo Z jakych
duvodu reklamací neuZnáva'. a jakou lhutu navrhuje kodstranení vad. Pok-Lto' ze*
neučiní1 má se Za to že reklamací kupujícího uznává Prodávající je toII- jen
uplatnenou vadu odstranit v případe že uplatnění takove vady neuznavo. 'v' príp de
spol u c oprávněnost uplatnette ItIao'y budou smluvní strany lespek utut vyjáu.“
a kone-Č e stanovísko soudního Znalce stanoveneho kupujícím. Vpřípade Ze se
prokáže že vada byla kupujícím uplatněna neoprávnene. je kupující povtnen nanradšt
prodávajícímu náklady na odstranění takove vadv

Provedenou opravu vady“ prrodávající předá kupujícímu písemne tcrmou předatv'acíno
protokolu přičemž vtomto prootokoíe rnímo _Éíne uvede koy kupující aa: ZIttac-ty
ZaříZet“z uplatnil. jak byla vaoa odstranena a dobu trván: odstranení v

Vzárruční dobe muže kupující uplatnít svá práva “Zvao' Za podmínek uvedenýcrt
v § 2079 a násl občanského Zákoníku. Prodávající je povinen reklamovanou vadI

osttranít předne dodáním novel'to (. tanraonIr “`) Zar'íZenn? c; jeho Část; 'e ta-L“. I“=
to vz'nledem k povaze reklamovane vadv nepřímé-re

Q

.Vpřípadè nedodržení sjednanebo termínu koosazeI“ vady je kupující one
oprávněn vady nechat odstranit třetí osoboL na naklady proooávajíclltc. a z ...e
uředcnozí'no tt.[13t..zt:„ˇ“r`.ttnl na tuto stI Itečnost.

.Reklamací íZe uplatnit nej_ooZdeí do posledního dne Záruční línuty ...o
í tekiamace odeslana v poslední den ZáruČní íhuty se považuje Za včas up atn enc
V případě opravy vzáruční dobe se tato prodlužuje o dobu Od oznrnen. ZavaIty
kupujícím po její odstranění prodávajícím.

Článek ktt.
Smluvní pokuty

Smluvní pokuta v případ
I termínu dle Či. V.. odst. |\_

')
(TJ

: prodlení prodavaı cíno sdokorI.če ním dodávky Zařízení
smíoLtvy se ' ˇ ' ' ˇi.

_r
'

cien prodlení.

Za prodlení prodávajícího sodstranením vad Čí nedodèlku specít'lkovanýcn
v předuávacím řízení v termínu sjednanem v protokolu o předán apřeIIzetí Zarřízení se
sjednává smluvní pokuta ve vy'sí 0.05 J/ø Zkupní eny Za každý .iZaooct-tj jen
prodlení.

V případě prodlení prodávajícíno s odstraněním vady. která se na Zařízení projevlla
v Záruční době. je kupující oprávnen učtoval prodávajícímu smluvní pokutu ve Itlysl
OO5 /ø Z kupní ceny Za kazdou vadu a Za kažoy zapoČatý den oroozetˇti
GGSÍÍEIŰĚŰÍÚ'Ě.

Uˇl
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v'vpřipadě nedodržení stanoveněno teIrninu ˇIástupI na odstrannie“. vad Izar'ucnà
době je kupující opIávněn uČI:ovaI prodávajícímu srnI uvni pokutu ve vjyŠ. qu- IIIC;
Za každou vadu a Za každý'I započatý den prodienI :upern kiejimu ods Is
Unrada smluvní pokuty nez'bavuJe prodávaJIc Ino po .Iinnosti spłnit poII-ˇIr'Inas't d'-I
pokutou utvrzenou.

Smíuvní pokuty Se nezapoěítávají na náhradu případně vznikiě Škody.
Kupující Je oprávněn jakoukoii sqvnI pokutu Jednostranně Zap-oěítat protI asek 'I'II
pohiedávce prodávajícího Za kupuJIcIm IQvěe'Ině pohšedávkv nrndavá'píl na
Zaplacenš kupní cen JI.)

cIáneIš +ı'II..
Závěrečná sjednané

Smiouva nabývá pIa'tnostI' dnem podpisu obou smluvních stran a uěI-.ˇ'Inosti une“
převzetí podepsaná smiouvy prodávajícím.
ZměnIt nebo dopínIt 'tuto sInloI,II..Iı..I mohou sI-nl vní stIany jen v případě ze IIII“.
nebudou porušeny podmínky ZadánI veřejně zakázky a zákona c. -Iv'ľoflš Sc
o veřeJný-cn Zakázkácn v piatnězn zneni. a Io pouze IIcIIIIIo...ı píseII'IrIJLv-Icf“. ocas. ;‹“.Iere
budou vzestupně ěisIoIv-'ánv. výsiovně pIonIáŠ-snv za dodatek teto s:`r“.:su`vJI-`

p depsányI oprávněným Zástupci smiuvnich stran.IIIJ
I

Smluvní vztah Ize ukončit 'take písemnou dohodou. I<LIpI.Iji-I.'ˇ.`,II a prooávaJIcí jsou
oprávněni odstoupit od teto smľouvv Za podmínek stanovených smIouvo-u neb-:ž-
v opčanskěm Zákonšku.
ıProdávající ani kupují-ci nemohou bez vzájemného souniasu postoupšt svá práva
a povšnnosti ptynouci Ze smřouvy třetí osobě. NenIflII ve smlouvě uvedeno JInak
vZáJemne fInanČní zápočty lze prováděI Jen v I'a'mci plnění teto smlouvy po pIIeocIq'

Caocè

Případná nepšatnost některeno z ustanovení Iěto smiouvy nemá Za nasIedek
nepIaInost ostatních ustanovení. Pro případ Že kterékoliv IIsIanoveIIIreIo srn Iuo JIvsss-
stane neuěínným nebo nepiatnym sm! uvnI strany se ZavaqI bez vIec ycn
odkładu na hredIt IakověeusIanovenI novJIII.

' i'k vrˇıť“riy'aflżL:_F .(l)Osoby podepIqšcI tq Smìouvu svýmI podpisy sIvrq'š pá-atnost svvcn ec“a
oprávněni.

SrnIuvnI strany shodně prohIaŠuJI. že sI tuto smłouvu předj ejirn podpísem prećeIIJI
aże byla uzavřena po vzájemném pI jednani pooIe JeJIc'n prave a wooden-e -.
určitě.I vážně a ˇsI'ozI.šrI`IšteiněI nIkoIIv v tIsIII nebo Za nápadně nevJQIIoo IJcI". „III-Isk
a že se dohodřy“ o ceIěm Jejím obsahu. což sIvIqI svýrnž podpisy.

RJ



8. Smlouva je vynotovene ve ctvřecn Stejnooieecn S platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci Smlovnicn Stranı přičemž prodávající š' Kupujicí ccozfl dve
vyhotovení.

Vše. co bylo dohodnuto před uzavřením Smlouvy je Iore'ivnčľš irelevantní e mezd
:stranami plati jen tof co je dohodnuto v ielo Smlouvě-:_

_ĹQ

lO. Prodávající bezvýnradnè Souhlaei Se zveřejněním olneno zneni této Smlomfl'jzà
11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu eorevnenými zástooc; en“ilı„.žvnici“i Sean

e účinnosti dnem Zveřejnění v iegisini emluv
l2. Nedílnou Součásti telo Smlouvy jsou následujici přilony:

Přilo'na c. l _ technicke Specifikace fl- cenová nabidka

V Soběslavš dne 22. '10. 2018 HJ' Třeboně dne „557: ..Č-„4"“/ÍĹıĹJÍ
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