
Kupní smlouva č.1/2015 

uzavřená dle §588 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Smluvní strany 

 

 

se sídlem 

Bankovní spojení: 

IČ: 

DIČ: 

Zapsán v ....... 

Zastoupený: 

(dále jen prodávající) 

 

a 

Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace 

se sídlem Horní Valy 2, 695 01 Hodonín 

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka v Hodoníně, č.ú.:13639671/0100 

IČ: 70836931 

Zastoupená Mgr. Josefem Ilčíkem, ředitelem školy 

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3/5 

PSČ 602 00, IČ 70888337 

(dále jen kupující) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 18 ks počítačů, 2 ks switche a 1 box s kabelem dle 

vybrané nabídky ze zadávacího řízení „Vybavení učeben počítači“ vč. platných podmínek 

z tohoto zadávacího řízení vyplývajících. Předmět koupě bude dodán nejpozději do 15 dnů od 

podpisu kupní smlouvy ze strany kupujícího. Přesný termín bude vzájemně odsouhlasen. 

 

II. 

Cena a platební podmínky 

 

Celková cena předmětu koupě činí 220.000 Kč. včetně DPH. Cena obsahuje veškeré náklady 

nezbytné pro úplnou a kvalitní realizaci smlouvy. Dále cena zohledňuje veškeré náklady 

poskytovatele na předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný 

vývoj cen vstupních nákladů. Stanovená cena je platná po celou dobu smlouvy. Dopravné 

k objednateli je zdarma.  

Celkovou cenu zaplatí kupující prodávajícímu na základě vystavené faktury – řádného 

daňového dokladu, kterou se prodávající zavazuje vystavit a doručit kupujícímu. Fakturace 

proběhne bez zálohy se splatností 14 dnů.  

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet prodávajícího v termínu dle 

splatnosti uvedené na daňovém dokladu – faktuře. Platby budou probíhat výhradně v Kč a 

rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.  



Kupující si vyhrazuje právo pozastavit platbu ve výši 20 % fakturované částky, pokud 

v průběhu splatnosti budou na předmětu smlouvy zjištěny dílčí nedostatky, a to až do 

odstranění těchto nedostatků prodávajícím. Splatnost této pozastávky je 15 dní od odstranění 

těchto nedostatků. 

III. 

Místo a termín plnění 

Místem plnění je Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace, Horní Valy 2, 

695 01 Hodonín. Termín realizace dodávky je stanoven do 31.10.2015. 

 

Dodavatel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude dodán podle pokynů kupujícího a 

podmínek smlouvy a v souladu s technickými normami a po dobu záruční lhůty bude mít 

vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této kupní smlouvě. 

 

IV. 

Záruční podmínky 

 

Záruční doba u položek, kde není stanovena jinak, je minimálně 2 roky. Záruční doba u 

počítačových sestav je minimálně 24 měsíců. Záruční doba u pasivních prvků sítě je 

požadována na zařízení minimálně 36 měsíců.  

 

Po dobu záruční lhůty má objednatel právo na bezplatné odstranění vady, a to bez zbytečného 

odkladu po uplatnění oprávněné reklamace. Prodávající se zavazuje zahájit řešení reklamace 

do 2 pracovních dnů od jejího nahlášení a to včetně případného výjezdu servisního technika. 

Pokud závadu nebude možné odstranit na místě, prodávající se na základě požadavku 

objednatele zavazuje případně bezplatně zapůjčit náhradní přístroj srovnatelné konfigurace a 

výkonu. Pokud se ukáže, že vada předmětu je neopravitelná, prodávající se zavazuje dodat ve 

vzájemně dohodnutém termínu od zjištění této skutečnosti, nejdéle však do 7 pracovních dnů, 

náhradní plnění, a to bezplatně. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 

Kupující i prodávající prohlašují, že údaje týkající se smluvních stran ve smlouvě jsou platné 

a osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. 

 

Prodávající se zavazuje, že originály dokumentů týkajících se předmětu smlouvy bude 

archivovat do roku 2025 a umožní všem subjektům, oprávněným k výkonu kontroly projektu, 

kontrolu dokladů souvisejících s předmětem zakázky. 

 

V případě nedodržení termínu realizace dodávky uvedeném v bodě III. této smlouvy je 

stanovena pokuta ve výši 1 % z ceny dodávky za každý den z prodlení. 

 

Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je 30 

kalendářních dnů a počíná běžet prvním kalendářním dnem po jejím doručení druhé smluvní 

straně. 

 

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzájemně odsouhlasených dodatků, 

podepsaných oprávněnými osobami za kupujícího i prodávajícího. Smlouva nabývá platnosti 

okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými osobami. 



Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a prohlašují, že byla uzavřena podle jejich pravé a 

svobodné vůle, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Kupní 

smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

 

V……………….. dne ……………..    V Hodoníně dne ………………… 

 

 

 

 

…………………………………………   …………………………………… 

                    prodávající              kupující 

                                                                                                           Mgr. Josef Ilčík 

                           ředitel ZUŠ Hodonín 


