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Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní 

	 název spol.: 

se sídlem:			
doručování:			
IČ: 				
DIČ: 				CZ                            (je plátcem DPH)
zastoupení: 			
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………. soudem v ………….. oddíl ………., vložka ……….
bankovní spojení:		
č. účtu:				
kontaktní odpovědné osoby:	
					tel. č.: …………………; e-mail:……………………….. 
					
(dále jen „prodávající„)


	 název subjektu:                    Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram
se sídlem:	                   náměstí Komenského 35, Dobříš, PSČ 263 01

IČ:			       427 27 537 
DIČ:			       CZ42727537 (není plátcem DPH)
zastoupení:		       Mgr. Jaroslav Motejlek, ředitel školy, statutární orgán
bankovní spojení:                 MONETA Money Bank, a.s., pobočka Dobříš            		
č. účtu:			       300329684/0600
kontaktní osoby: 	       ve věcech zakázky – Mgr. Eva Cacková, zástupce ředitele školy,
                                              e-mail: caevaca@seznam.cz , tel: 318 521 070
                                
(dále jen „kupující„)

					
ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto 

kupní smlouvu



Článek I.
Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu učebnice a pracovní sešity (viz příloha č. 1), vše včetně dopravy do sídla zadavetele. Zavazuje se převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu smlouvy. Prodávající předá kupujícímu i doklady, které se k předmětu smlouvy vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předávaným věcem v souladu se smlouvou.

	Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.








	Specifikace dodávky: 


viz příloha č. 1 smlouvy – specifikace dodávky vyplývající z nabídky pro veřejnou zakázku „Dodávka učebnic a pracovních sešitů pro Základní školu Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram“ vyhlášenou dne: 29. dubna 2020.

Článek II.
Kupní cena a platební podmínky

	Kupní cena se sjednává dohodou, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, kde:


Cena
celkem bez DPH
DPH
celkem včetně DPH
Za učebnice a pracovní sešity včetně dopravy (viz příloha č. 1)
,- Kč
,- Kč
,- Kč

	Kupní cenu uhradí kupující po předání převzetí předmětu smlouvy na základě faktury vystavené prodávajícím, kterou je oprávněn prodávající vystavit nejdříve ke dni předání předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů.


	Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) bude vystavena zhotovitelem s minimální splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího předání či doručení kupujícímu.


Na tuto dodávku učebnic bude dodavatelem poskytnuto tzv. náhradní plnění.
Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je kupující oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou prodávajícímu. V případě, že by prodávající jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je prodávající povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
Smluvní strany se dohodly, že kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu. 

Článek III.
Doba plnění 

Předmět dodávky bude předán kupujícímu v době od 15. června 2020 nejpozději do 26. června 2020.
Článek IV.
Dodací podmínky

Prodávající předá dodávku kupujícímu v termínu podle čl. III. v místě sídla zadavatele.

Prodávající prokazatelně oznámí kupujícímu alespoň 4 pracovní dny předem, den a předpokládanou hodinu předání předmětu smlouvy.

Fyzické předání zboží bude stvrzeno podepsáním příslušného protokolu o předání zboží.

	Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva.


	Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.


 	                                                       Článek V.
Smluvní pokuty

Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení se splněním své povinnosti dle čl. III.

	Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury dle čl. II.


	Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno zákonné právo smluvních stran na náhradu škody.



Článek VI.
Prohlášení

Prodávající prohlašuje, že na předmětu smlouvy neváznou dluhy, zástavní práva, nájemní vztahy či jakákoliv práva třetích osob ani jiné právní nebo faktické vady či závazky, jež by bránily kupujícímu v nerušeném výkonu vlastnického práva.
Prodávající prohlašuje, že předměty smlouvy není předmětem žádného sporu, soudního, rozhodčího ani jiného obdobného řízení a prodávajícímu není ani nemohlo být známo, že by jakýkoliv spor, soudní, rozhodčí anebo jiné řízení hrozilo.
Kupující prohlašuje, že si předmět smlouvy prohlédl, seznámil se s jeho faktickým i právním stavem a v tomto stavu jej přijímá.

Článek VII.
Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude prodávající v prodlení se splněním své povinnosti dle čl. III. o více než 30 dnů po uplynutí lhůty.  
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Kupní smlouva se odstoupením ruší od počátku. V tomto případě jsou smluvní strany povinny vrátit si veškerá do doby odstoupení poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat s ohledem na zásady o bezdůvodném obohacení, čímž není dotčen nárok smluvních stran na smluvní pokutu a případnou náhradu škody. 

Článek VIII.
Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
Na předmět koupě bude poskytnuta následující záruka za jakost výrobce, a to min. 2 roky.
Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy včetně jeho součástí a příslušenství bude dobu po min. 2 let způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost prodávajícího).
Záruční doba záruky za jakost běží od odevzdání předmětu smlouvy kupujícímu. 





Článek IX.
Závěrečná ujednání


	Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Obě strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné informace, které by považovala za citlivé nebo obchodní tajemství. 


	Obsah smlouvy lze změnit nebo doplňovat pouze písemně, očíslovanými dodatky vzestupnou řadou a s oboustranným písemným souhlasem.


	Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.


	Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, jeden pro kupujícího a jeden pro prodávajícího.


	Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	Příloha č. 1 – nabídka účastníka vč. kompletní specifikace dodávky učebnic a pracovních sešitů.







V_____________ , dne _______________ 	                                 V Dobříši, dne _______________			





               Za prodávajícího                                                                       Za kupujícího



___________________________________                                 ________________________________
                                                                                                          Mgr. Jaroslav Motejlek 
                                                                                                                  ředitel školy            


