
Kupní smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2079 následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva"] mezi

Spolek Trend vozíčkářú Olomouc

Se sídlem: Lužické 101/7, 779 00 Olomouc

Zastoupena: Mgr. Milanem Langerem, statutárním zástupcem

IČ: 61984680

DIČ: C261984680

Bankovní
spojení: Banka CREDITAS as., č. 108097924/2250

Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku u K rajskéh o mmłu v Ostrově oddíl L, vlažkn 291 4
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Se sídlem:
Rytířská 404/12, 110 00 Praha l Staré Město uneuvtmrreggo L, V J

Jednající: RNDL Janem Jarolímkem, Ph.D., MBA ředitelem

IČ: 71009256

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní
spojení: 65825011/0710 ČNB Praha

dálejen „kupující“

Níře uvedené-hn dne. měsíce roku uzavřeli prodávající a kupující tuto kupnísmlouvu:

Článek

Předmět smlouvy

14 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu převést na něj vlastnické právo ke zboží, které je

Co do množství druhu v Č. 1 která nedílnou součástíspecifikováno příloze (dále jen „zboží”), je

této smlouvy, a' kupující SE zavazuje od prodávajícího toto zboží převzít e' zaplatit za jeho dodání

kupní cenu gednanou ve výši a způsobem uvedeným v či této smlouvy.

2. Prodávající touto smlouvou prodává a' kupujícítouto smlouvou kupuje předmět koupě uvedený

v odst. l tohoto článku a přijímá do svého vlastnictví za kupní cenu uvedenou v článku této

smlouvy, a to vše při splnění podmínek uvedených níže.

3. Prodávající je zaměstnavatelem více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením

a náhradníposkytuje plnění.

4. Kupující ja ko zaměstnavatel e' povinná osoba stanovená zákonem č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ře 435/2004 sw), má zájem

na splnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním b. to odebíránímpostižením výrobků

nebo služeb nd zaměstnavatelů zaměstnávaj ících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami

se zd ravotn ím postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům dle ustanovení § 81
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zákona Č. ve S Č. kte ro u se zákon435/2004 Sb., spojení vyhláškou 518/2004 Sb., provádí

č. 435/2004 Sb,

Článek

Doba F: místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zboží prodávající dodá kupujícímu nejpozději

do 31. 7. 2017 na adresu Rytířská 404/12, 110 00 Praha l Staré Město (dále jen „místo

dodání"].

2. Pro dodání zboží se nestanovuje žádná přípustná odchylka CO se množství ceny zboží týče

3. Nebezpečí škody na před mětu koupě přechází Z prod ávajícího na kupujícího okamžikem převzetí

předmětu koupě v místě dndání dle nd st l tnhntn řla'nkll Prodávající dále prohlašuie,

že
předmět koupě splňuje veškeré náležitosti kladené na něj zákonnýml podzákonnými

normami, technickými normami, dalšími předpisy, jakož požadavky kupujícího.

4. vlastnické
právo nabývá kupující k předmětu koupě dnem převzetí předmětu koupě,

Článek

Kupní :421m platební podmínky

l, Kupní cena za předmět smlouvy je stanovena ve výši 134 566,32,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí

28 280,02,- Kč a celková cena vřetně DPH řiní 162 946,34, Kř

2. Kupní Cena je stanovena jako konečná nepřekročitelná zahrnuje v sobě související náklady

na skladování, cla, dopravné e další náklady, které prodávající vynaloží ke splnění llřelu tětn

smlouvy.

ł Faktura bude fnrmnll a' obsahem od povídat zákonu o účetnictví, zákonu o DPH bude

obsahovatmj. tyto údaje:

mnaření povinné oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ,

označení zboží, předmět fa kturace, Číslo objed návky číslo fa ktu ry,

den ndeslánía den splatností faktury,

mnaření peněžního l'ląravn a řísln účtu.

fakturovanou sumu,

razítko podpis oprávněné osoby.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlctuvě, není kupující

uhradit. Tuto škutečnost bezpovinen ji je kupující, zbytečn ého odkladu, povinen prodávajícímu

písemně sdělit. V takovém případě Se přeruší plynutí lhůty splatností nnvá lhůta splatnosti

začne běžet doručením opravené faktury kupujícímu.

5. Cena bude uhrazena jednorázově na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu

(fa ktu ry) SE splatnostíšü dnů.

6. Právo faktu race vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodacíha listu kupujícím,

Článek IV.

Záruka odpovědnost vr. vady

14 Prodávajícíje povinen dodat zboží dle této smlouvy řádně vřa: v rozsahu, jakosti a' provedení

dle podmínek této smlouvy bez jakýchkoliv technických Či právních vad. Dodané zboží musí být

nové, originální nepoužité.
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2. Na
dodané

zboží se vztahuje 7áruka 24 měsíců. Prodávající odpovídá Za to, že předmět koupě má

ą po výše stanovenou dobu bude rnít vlastnosti jakost stanovenou touto smlouvou. PD tuto

dobu Za které b; které včas reklamoval.prodávající odpovídá vady, kupující zjistil Kupující je

povinen reklamovat
zjevné vady dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději do data

vypršení záruční doby. Prodávajícíje povinen tyto vady odstranit na :ve
náklady, včetně nákladů

spojených dopravou.

3. Sjednaná záruční doba počíná běžet dnem řádne'hn odevzdání zboží.

4.
Prodávající se zavazuje, že dodáním předmětu koupě nedojde k poškození práv třetích osob,

zejména práv k průmyslovému vlastnictví Či ochranným známkám, Pokud by ktakovému

poškození došlo, "ESS veškerou odpovědnost, e to povinnost nahradit takto vzniklou škodu

prodávající. Pro vyloučení smluvní žepochybností strany sjednávají, v případě porušení práv

třetích osob
uvedených v tomto článku (ti- v případě, pokud taková třetí strana uplatní svůj

nárok vűři se V rozsahu odškodnit a nahraditkupujícímu), zavazuje prodávající kupujícího plném

kupujícímu veškeré náklady účelně vynaložené na obranu kupujícího.

5. Budeeli prodávajícím poskytnuto vadne'
plnění má kupující právo, dle své volby, požadovat

po prodávajícím dodaní nové věci bez vady, nebo přiměřenou slevu Z kupní ceny, nebo bude mít

kupující právo od te'tn smlouvy Do odstranění vadodstoupit. zjištěných při převzetí předmětu

koupě není kupující povinen uhradit přiměřenou část kupníceny.

6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé n edod ržen ím podmínek při provozu zařízení nebo

při zásahu třetí
osoby, zejména při krádeži zařízení nebo jeho poškození.

Článek V.

Ukončení smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstou pit v případě, že prodávající poruší jakoukoliv

dle této takove nebude odstraněnn nebopovinnost smlouvy, jestliže porušení prodávajícím jeho

důsledkyjinak napraveny ani ve lhůtě určené ve výzvě kupujícího ke zjednání nápravy.

7 V případě, že dnčln k zániku smlouvy odstoupením, jsou smluvní strany povinne' vypořá d at si své

závazky a pohledávky vzniklé Z této kupní smlouvy do 30 dnu ode dne jejího zániku.

3. Smluvní strany jsou o právn ěny odstoupit nd smlouvy v případě, že věcně a místně příslušný

soud rozhodl O způsobu řešení úpadku kterékoliv ZE smluvních stran,

Článek VI.

Sankce smluvní pokuty

14 Neuhradí-li kupující dohodnutou kupní Cenu ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat

kupujícímu úrok u prodlení ve výši 0,01% z dlužné Částky za každý den prodlení, přičemž

uhrazením se rozumí okamžik připsání platby na účet prodávajícího

2. V případě, že bude prodávající v prodlení s řádným včasným dodáním předmětu koupě,

je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkove' sjednané kupní

ceny za každý den prodlení, to za každý započatý den prodlení.

Článek VII.

Transparentnos't úřadu přístup !ł informacím

1. Prodávající here na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem

Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti n ěkterých smluv, uveřejňování těchto smluv
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a
O

registru smluv (zákon O registru smluv), a ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb.,

O zadávání veřejných zakázek, vnitřním předpisem kupujícího Č. 11/2016 ze dne 23, května

se zava'dí smluv HSHMP a'2016, kterým Registr zásady upravující jejich uveřejňováníl

2. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího vyplývající ze zákona ř. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prodávající bere na vědomí, Že je na základě § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb„ o finanční

kontrole ve veřejné správě změně některých zákonů (zákon finanční kontrole), ve znění

pozd ějších předpisů, osobou povin nou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových

stránkách
kupujícího, E to včetně případných příloh dodatků bez časového omezení.

5. se zachovávat mlčenlivost všech které SE dozvědělProdávající zavazuje skutečnostech,

v souvislosti S plněním této smlouvy o mnhě kupujícího. Povinnost mlčenlivosti trvá

ukončeníipo smlouvy.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Měníi neho doplňovat text této smlouvy je možné jen formou
písemných dodatků, která budou

schváleny příslušnými orgány kupujícího 3 podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

2. V otázkách, kte re' nejsou výslovně smlouvou upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran

ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a dva

kupující.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly včetně příloh a S celým obsahem smlouvy

souhlasí Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána vtísni ani za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ›. účinnosti dnem

zveřejněním v registru smluv.

Pří/nh n ř, 1 a Specifikace zboží

31 .07. 2017

V 2017 V Praze d 2017Olomouci

vuzižkmxl
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ăvnlekl RENB

Lužické 7. 779 OU Olomouc

Tel.: 582 777 702

(',rľi

Za pěndäüjłálăä Za kupujíc ho

,2- no Pl. Prev

Mgr, Milan Langer, statutárnízástupce Dr. Jan Jarolíme PhD., MBA“ ředitel

Svědek č. 1: Ivanová Sv ek ř., 2: Hulín Li
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