KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
1. Smluvní strany
Objednatel:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice
Roudnice nad Labem Jungmannova 660, 413 01
Mgr.Jaroslav Král
46773606
Komerční banka a.s.10631471/0100
10631471/0100

(dále jen Objednatel)

Dodavatel:

POPROKAN papír s.r.o.

Sídlo:
Brožíkova 862 Třemošná 330 11
Zastoupená:
Ing. Petrou Aulickou, jednatelkou společnosti
IČ:
25225014
DIČ:
CZ25225014
Bankovní spojení: ČS spořitelna a.s.
Č. účtu:
488392/0800
(dále jen Dodavatel)
2. Předmět smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost dodávku
učebnic a pracovních sešitů dle výzvy s názvem: „ Seznam učebnic a PS“. Dodávkou se rozumí
úplné dodání všech titulů v požadovaném množství a stanoveném termínu.
2.1.2. Rozsah předmětu smlouvy je vymezen v dokumentu Seznam učebnic a PS, který tvoří přílohu této
kupní smlouvy.
2.1.3 Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s dokumentem Seznam učebnic a pracovních sešitů,
překontroloval jeho správnost a neshledal vady, které by bránily provést dodávku podle závazků
Dodavatele dle čl. 2.1.1. této smlouvy. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na vady
v dokumentu Seznam učebnic a pracovních sešitů předaném Objednatelem, které zjistil před
zahájením prací nebo i v jejich průběhu.
2.1.4. Mimo všechny učebnice a pracovní sešity patří do dodávky také doprava do sídla Objednatele.
3. Termíny a místo plnění
3.1. Termín zahájení
3.1.1. Objednatel předpokládá zahájení dodávky od …15.5.2021……………..
3.2. Termín dokončení
3.2.1. Dodavatel je povinen dokončit dodávku do ……31.12.2021…………………

3.2.2. Dodavatel je oprávněn dokončit dodávku i před sjednaným termínem. Objednatel je povinen dříve
dokončenou dodávku převzít a zaplatit.
3.2.3. Nebude-li dodávka dodána ve lhůtě uvedené v odst. 3.2.1 tohoto článku, je Objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit, ale pouze v případě, že prodlení Dodavatele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.
3.2.4. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků.
3.2.5. Místem plnění je sídlo Objednatele.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.1. Výše sjednané ceny
Obě smluvní strany sjednaly za dodávku učebnic a pracovních sešitů nejvýše přípustnou cenu ve
výši

4.2.

Cena bez DPH

= 600 000 Kč

DPH

=

Cena včetně DPH

= 660 000 Kč

60 000 Kč

Cena uvedená v čl. 4.1. této smlouvy, vztahující se k předmětu dodávky, jejímu rozsahu a způsobu
provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná,
která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH.
Dodavatel nemá nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy
vyjma změny sazeb DPH.

4.3. Obsah ceny
4.3.1. Cena je stanovena na základě dokumentu Seznam učebnic a pracovních sešitů. Pro obsah sjednané
ceny je rozhodující seznam a množství učebnic a pracovních sešitů uvedených v dokumentu
Seznam učebnic a pracovních sešitů.
4.3.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení dodávky. Cena obsahuje mimo vlastní dodávky učebnic a pracovních sešitů také dopravu
do sídla Objednatele a předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení trvalého užívání
učebnic a pracovních sešitů.
4.3.3. V ceně za provedení dodávky jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny
ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Dodavatel z titulu
své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných dodávek.
5. Platební podmínky
5.1. Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků na základě vystaveného
daňového dokladu se splatností 14 dnů od doručení daňového dokladu Objednateli.
6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
6.1.1. Pokud bude Dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí dodávky je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
To nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za škody způsobené pozdním předáním díla Objednateli,
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zejména pokud dojde z důvodu pozdního předání díla k odejmutí dotace nebo její části. Takovou
škodu se Dodavatel zavazuje nahradit v plném rozsahu.
6.1.2. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s
plněním.
6.1.3. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí s
odstraněním vady je Dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za
každý i započatý den prodlení.
6.1.4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
6.1.5. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné měsíčně vždy k 10. dni následujícího měsíce.
6.2. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
6.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit
Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6.2.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení
smlouvy.
7. Provádění dodávky
7.1. Pokyny Objednatele
7.1.1. Dodavatel je povinen na žádost Objednatele:
a) dodržovat při dodávce učebnic ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
b) seznámit pověřeného pracovníka Objednatele s obsahem dodávky a provést základní zaškolení,
c) provést dodávku učebnic na svůj náklad a své nebezpečí,
d) na základě výzvy Objednatele doložit jejich platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů, a to nejpozději před
objednáním.
7.1.2. Dodavatel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
dodavatel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány
elektronickou poštou (na adresu: krocakova@2zsroudnice.cz a následně písemně. Dodavatel je
povinen informovat objednatele zejména:
a) zjistí-li v průběhu realizace dodávky učebnic skryté překážky bránící řádnému plnění smlouvy.
Dodavatel je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných dodávek.
7.1.3. Dodavatel je povinen při dodávkách učebnic dbát pokynů pracovníků Objednatele.
8. Předání a převzetí dodávky
8.1. Předání a převzetí dodávky
8.1.1. Objednatel se zavazuje dodávku učebnic a pracovních sešitů převzít v případě, že bude předána
bez vad a nedodělků bránících jejich řádnému užívání. O předání a dodávce vybavení sepíše dodavatel
dodací list, který bude obsahovat:
a) označení názvu položky,
b) označení objednatele a dodavatele,
c) datum a místo sepsání dodacího listu,
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d) seznam případných vad nebránících řádnému užívání dodávky, s nimiž byla dodávka učebnic
převzata,
e) jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele.
8.1.2. Pokud Objednatel část nebo celou dodávku nepřevezme, protože obsahuje vady bránící jejímu
řádnému užívání, je povinen tyto vady v dodacím listu specifikovat.
8.1.3. Byla-li dodávka převzata s vadami nebránícími řádnému užívání vybavení, bude o odstranění
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních
stran.
9. Záruční podmínky a vady
9.1. Jednotlivé části dodávky mají vady, jestliže jejich provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve
smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce
učebnic nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž byly určeny.
9.2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dodávka v době předání a převzetí a vady, které se projeví v
záruční době. V rámci odpovědnosti garantuje Dodavatel opravu v místě plnění záruky nebo v
autorizovaném záručním servisu; náklady na přepravu předmětu smlouvy do a z místa záručního
servisu hradí Dodavatel.
9.3. Záruční lhůty na dodané učebnice a pracovní sešity jsou poskytovány v délce 24 měsíců s výjimkou
položek, kde výrobce poskytuje záruku delší. Specifické lhůty záruky budou uvedeny na záručním
nebo dodacím listu (předávacího protokolu). Záruční doba běží ode dne převzetí (tj. bez vad)
Objednatelem.
9.4. Požadavek na uplatnění záruky bude oznámen Dodavateli dle dispozic uvedených níže:
a) hlášení požadavků na servisní zásah: telefonicky na č. tel: 415 652 191/klapka 55
nebo,
b) e-mailem: sluzbaproskoly@poprokan.cz
9.5. Lhůta zahájení záruční opravy je maximálně do 5 pracovních dnů od nahlášení. Dodavatel je povinen
poskytnout Objednateli záruční servis (v případě, že je tak možné s ohledem na charakter dodaného
zboží) v sídle Objednatele. Reklamované zboží si je povinen převzít Dodavatel v sídle Objednatele
či popřípadě dle dohody smluvních stran. V případě, že není možno reklamované zboží v záruční
době opravit, je Dodavatel povinen provést jeho výměnu za stejný či obdobný výrobek s ohledem na
možnosti trhu daného vybavení.
9.6. Místem plnění záruky je sídlo Objednatele.
9.7. Provedenou opravu vady Dodavatel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne
dodavatel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 9.3. tohoto článku smlouvy.
10. Odpovědnost za škodu
10.1. Dodavatel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání
zboží v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Dodavatele dle této smlouvy.
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11. Vyšší moc
11.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dodávku, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.
11.2. Pokud se provedení dodávky za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nastává dnem
následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé
straně.
12. Změna smlouvy
12.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými
za Objednatele a Dodavatele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi zmocněnými.
12.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového
čísla příslušné změny smlouvy.
13. Odstoupení od smlouvy
13.1. Odstoupení od smlouvy
13.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.
13.1.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
13.1.3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neplnění dodávek v době plnění dle čl. 3.2.1. této smlouvy,
b) nedodržení pokynů Objednatele a právních předpisů,
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
d) neuhrazení ceny za dodávky Objednatelem po druhé výzvě dodavatele k uhrazení dlužné částky,
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
13.1.4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 obchodního
zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.
13.2. Způsob odstoupení od smlouvy
13.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje.
13.3. Den účinnosti odstoupení
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
14. Závěrečná ustanovení
14.1. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybraný Dodavatel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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14.2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran.
14.3. Dodavatel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.
14.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno a Dodavatel jedno vyhotovení.
14.4. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.
14.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu,
což stvrzují svými podpisy.
14.6. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Roudnici nad Labem dne 15.5.2021

V Lounech dne 15.5.2021

Za Objednatele

Za Dodavatele

……………………….

…………………….

Ing. Petra Aulická
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