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Kupní smlouva  
podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) 

      

I. 

Smluvní strany 

 

1.1. Prodávající:       

(doplní uchazeč)  

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u ……(doplní uchazeč) v doplní uchazeč) oddíl (doplní 

uchazeč), vložka (doplní uchazeč). 

 

Sídlo: (doplní uchazeč)  

IČ:  (doplní uchazeč)  

DIČ: (doplní uchazeč)  

Bankovní spojení: (doplní uchazeč)  

Zastoupeno: (doplní uchazeč)  

Kontaktní osoba  a kontaktní údaje ve věcech smluvních: (doplní uchazeč)  

Kontaktní osoba a kontaktní údaje ve věcech technických: (doplní uchazeč)  

dále jen „prodávající“  

 

1.2. Kupující:         

 Oáza klidu o.p.s.  

Sídlo: Školní 81, 357 35 Nové Sedlo – Loučky  

IČ: 27961583  

Zastoupení: Ilona Hanzlíčková – ředitelka společnosti  

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: Ilona Hanzlíčková   

                                                               tel: 777 175 187, e-mail: loucky.oazaklidu@email.cz 

 

dále jen „Kupující“  

 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k 

podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 

že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 

II. 

Předmět plnění 

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží a služeb, které je předmětem této 

smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu 

s výběrovým řízením s názvem: „Vybavení domova se zvláštním režimem“. Jedná se o realizaci 

projektu „Zkvalitnění prostředí Domova se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s.“ předloženého 

jako žádost o dotaci z ROP NUTS II Severozápad.  

 

Předmětem plnění je dodávka  vnitřního vybavení Domova se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s. 

- poskytovatele sociálních služeb, na adrese: Školní 81, 357 35 Nové Sedlo – Loučky, 
dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.2. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, 

např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, záruční listy, návody 
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k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze 

stanovené platnými právními normami.  Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.  

 

2.3. Součástí dodávky bude dodací list, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí 

této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného vybavení, provedených zkouškách a 

zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou 

součástí této kupní smlouvy. 

 

2.4. Kupující se zavazuje funkční zboží (viz. čl.II odst. 2.3) odebrat, pokud je bez vad a v souladu 

s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu. 

 

2.5. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny. 

 

III. 

Kupní cena a splatnost 

 

3.1. Kupní cena byla stanovena na základě výběrového řízení: 

 

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU  činí (doplní uchazeč) ,- Kč bez DPH 

 

DPH 21 % činí: (doplní uchazeč) ,- Kč 

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLEXNÍ DODÁVKU VČETNĚ DPH ČINÍ (doplní uchazeč)  ,- Kč  

 

3.2. Prodávají předložil kupujícímu osvědčení  o registraci DIČ od příslušného FÚ při podpisu této 

smlouvy 

 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech: 

-  pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty 

 

3.4. Zálohy nebudou poskytovány 

   

3.5. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude Kupujícím proplacena na základě faktury (daňového 

dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně 

podepsaných protokolů (dodacího listu a protokol o předání funkčního vybavení , čl. II odst. 2.3). 

Fakturace je možná po předání ucelené funkční dodávky. 

Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu Kupujícího. 

 

3.6. Faktura (daňový doklad) či jiné účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a text: Projekt 

„Zkvalitnění prostředí Domova se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s.“  je spolufinancován v 

rámci  ROP NUTS II Severozápad. 

 

V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat je ve 

lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 

Důvody vrácení sdělí Kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V 

závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo 

vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 

opravených dokladů. 
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3.7. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet 

prodávajícího uvedený ve smlouvě. 

  

IV. 

Doba a místo plnění  

 

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 

2.2.),  nejpozději do 30.09.2015. 

 

4.2.  Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo kupujícího, předmět plnění bude dodán na adresu: 

Školní 81, 357 35 Nové Sedlo – Loučky 

  

 

4.3. Prodávající se zavazuje Kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 

hod. před termínem dodání.  

 

V. 

Záruční podmínky 

 

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude 

splňovat požadované specifikace a parametry 
 

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců ode dne 

převzetí Kupujícím na základě předávacího protokolu. Záruční doba platí za předpokladu dodržení 

návodu k obsluze. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo poškozeno neodborným zacházením.  

 

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí.  

Kupující je povinen převzít pouze bezvadné zboží dle této smlouvy. 

 

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí 

obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti 

za vady je požadován.  

   
5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží. 
 

VI. 

Sankce 

 

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a 

Kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení. 

 

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má Kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

  

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.  

 

VII. 
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Nabytí vlastnického práva 

 

7.1. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celkové kupní 

ceny. 
 

VIII. 

Ostatní ujednání 

 

8.1. Prodávající bere na vědomí, že Kupující má v úmyslu financovat předmět této smlouvy, 

z prostředků ROP NUTS II Severozápad v rámci projektu „Zkvalitnění prostředí Domova se 

zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s.“.  

 
8.2. Prodávající se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím 

orgánem ROP NUTS II Severozápad v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve 

smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, dále se prodávající zavazuje umožnit 

zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, 

Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na 

pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.  

 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

 

9.1. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

9.2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž Kupující obdrží dva a prodávající jeden.                                      

9.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných 

a vzestupně očíslovaných dodatků. 

9.4. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí 

příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. 

9.5. Prodávající i Kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že 

byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a Kupující 

připojují své podpisy.  

9.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě, že 

smlouva bude podepsána před oznámením o přidělení dotace na předmět této smlouvy ze strany 

Úřadu regionální rady ROP NUTS II Severozápad, nabývá smlouva platnosti a účinnosti dnem 

oznámení Úřadem regionální rady ROP NUTS II Severozápad o přidělení dotace na předmět této 

smlouvy. 

  

V Novém Sedle - Loučkách dne:                              V: (doplní uchazeč) dne: dd.mm.rrrr 

 

Za kupujícího:       Za prodávajícího: 

 

.....................................................                                 ………………………………..........................                     
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Přílohy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 


