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Kupní smlouva
(dále jen „smlouva“)

dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Kupující:

Univerzita Pardubice

Se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice

Zastoupen:prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., rektorem 

zástupce v přípravě věcí smluvních Ing. Olga Klápšťová

tel.: 466 036 700, e-mail: olga.klapstova@upce.cz

IČ: 00216275

DIČ: CZ00216275

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice   
číslo účtu projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0134: 35-9787260287/0100

(dále jen jako „kupující“)

1.2. Prodávající:

Název společnosti
Sídlo 
Jméno osoby oprávněné jménem prodávajícího jednat [nutné ověřit dle výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z plné moci, kterou musí udělit osob oprávněná jménem prodávajícího jednat]
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Č.účtu: 
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní prodávající
zapsán)
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: …………………………..
Kontaktní osoba ve věcech technických: ……………………………

(dále jen jako „prodávající“)

Obě smluvní strany po vzájemném projednání a shodě uzavírají tuto smlouvu:
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2. Předmět smlouvy

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne _____ (dále jen 
„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Dodávka interiérových doplňků“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu s § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

2.2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných 
kupujícímu zboží, uvedené v článku 3. této smlouvy a převést na něj vlastnické právo 
k tomuto zboží.

2.3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a 
v termínu stanoveném touto smlouvou.

3. Předmět plnění

3.1. Předmětem plnění je dodávka interiérových doplňků a s tím spojené služby, a to včetně 
dopravy, montáže a umístění interiérového vybavení. Předmět plnění prodávající dodá 
v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací technické specifikaci zpracované
společností MIXAGE s. r. o. v listopadu 2011 a výkazu výměr, se kterými se prodávající
před podpisem této smlouvy podrobně seznámil. Přesná specifikace zboží a služeb je 
uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“ nebo 
„předmět plnění“). Předmět plnění musí zároveň odpovídat technickému popisu
poskytovaného plnění, který předložil Prodávající ve své nabídce ze dne _____a který 
je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 4 této smlouvy.

3.2. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré doklady požadované právními předpisy 
k používání předmětu plnění. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění splňuje 
veškeré podmínky stanovené právními předpisy k používání předmětu plnění, a že 
kupujícímu předal veškeré doklady potřebné k provozování předmětu plnění, za což 
kupujícímu ručí.

3.3. Dále je předmětem plnění bezplatný servis po dobu celé záruční lhůty v rozsahu 
stanoveném výrobcem včetně oprav a dodávky náhradních dílů a doprava zboží.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Kupní cena bez DPH je ……………………………..,- Kč.
DPH ve výši ........% činí …………………..,- Kč.
Celková cena včetně DPH ve výši ………. % činí …………….. Kč (slovy 

…………………………….korun českých)

4.2. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná, zahrnuje celý předmět 
plnění, jak je vymezen v čl. 3 této smlouvy a je v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy –
Položkový rozpočet.

4.3. Kupní cenu je možno překročit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových 
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši kupní ceny, a to zejména 
v případě zvýšení sazby DPH. Kupující neposkytuje zálohy.
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4.4. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu bezhotovostně na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného a doručeného 
prodávajícím kupujícímu nejdříve den následující po protokolárním dodání předmětu 
plnění nebo jeho části, se splatností 21 dnů. 

4.5. Faktury musí obsahovat čísla a názvy projektů Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace (OP VaVpI) a odpovídající identifikační znaky v souladu s pravidly publicity. 
Identifikační znaky projektu – Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT, reg. Č. 
CZ.1.05/4.1.00/04.0134 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
(OP VaVpI).

4.6. Faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná a vedená způsobem 
zaručujícím její trvalost. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o 
účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

4.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat 
chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je kupující oprávněn ji vrátit 
prodávajícímu k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí 
být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet 
nová lhůta splatnosti.

5. Místo a doba plnění a dodací podmínky

5.1. Místem plnění je nám. Čs.Legií 565, Pardubice nestanoví-li kupující jinak. 

5.2. Zboží uvedené v čl. 3. prodávající dodá a umístí do 60 kalendářních dnů od výzvy 
kupujícího k dodání zboží.
(Předpokládaný termín zahájení plnění je leden 2013)

5.3. Prodávající je oprávněn zboží dodat i v dřívějším termínu, než je uveden v čl. 5.2 této 
smlouvy. V takovém případě bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky 
zboží, a to nejpozději 48 hodin před realizací dodávky.

5.4. Kupující bude informovat prodávajícího o přesném termínu připravenosti pracoviště 
k dodání zboží.

5.5. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud zboží bylo:

 řádně a včas předáno včetně příslušné dokumentace, a to bez vad
 instalováno,
 protokolárně převzato kupujícím v místě jeho sídla formou zápisu o předání a 

převzetí.

Ujednání o závazku poskytovat kupujícímu bezplatný servis po dobu celé záruční lhůty 
(čl. 3.3) tím není dotčeno.

5.6. Po splnění dodávky zboží bude vyhotoven zápis o předání a převzetí předmětu plnění, 
který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

 označení dodacího listu – zápisu o předání a převzetí zboží,
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 název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 označení kupní smlouvy,
 označení dodaného zboží včetně výrobního čísla,
 datum dodání, instalace,
 stav předmětu plnění v okamžiku jeho předání a převzetí,
 seznam předaných dokladů,

5.7. Zápis o předání a převzetí zboží podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, 
přičemž podpisem zápisu o předání a převzetí dochází k převzetí a předání zboží a ke 
splnění předmětu dodávky.

6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

6.1. Prodávající přejímá níže uvedenou záruku za jakost zboží dodaného podle této 
smlouvy. Záruční doba na celý předmět plnění činí 48 měsíců ode dne předání a 
převzetí dodávky.

6.2. Bezplatný servis poskytnutý prodávajícím kupujícímu v záruční době na celou dodávku 
zboží pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních techniků a 
veškeré ostatní náklady na poskytovaný servis, náklady na dopravu, případně jakékoliv 
další náklady, které jsou v příčinné souvislosti s předmětnou reklamací.

6.3. Na záruční opravy nastoupí prodávající v místě dodání zboží, a to v pracovní dny 
v pracovní době nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady kupujícím, které musí být 
provedeno písemnou formou (dopisem, faxem) na tuto adresu, faxové číslo nebo 
elektronickou adresu prodávajícího …………………………………..
.................................................

6.4. V případě požadavku kupujícího se prodávající zavazuje odstranit vady v záruční době 
maximálně do 5 (pěti) pracovních dnů od nastoupení k jejich odstranění.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

7.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou ceny 
plnění ujednané podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení 
v zákonné výši za každý i započatý den prodlení v zákonné výši za každý byť započatý 
kalendářní den prodlení.

7.2. Ocitne-li se prodávající v prodlení s plněním podle této smlouvy, je kupující oprávněn 
požadovat a prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu:

a) za každý byť započatý kalendářní den prodlení s dobou plnění podle čl. 5 odst. 5.2 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 500 Kč,

b) za každý byť započatý den prodlení s nastoupením k odstraňování vad v záruční 
době ve výši 1.000,- Kč

c) za každý započatý kalendářní den, o který bude překročena lhůta k odstranění vady 
od nastoupení k jejich odstranění ve výši 1.000,-  Kč. Bude-li tato lhůta překročena 
z důvodů, které prodávající nezavinil, je kupující oprávněn smluvní pokutu prominout 
na základě písemné žádosti prodávající.
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7.3. Smluvní strany se dohodly, že kupující má právo započítat případnou smluvní pokutu 
dle tohoto článku smlouvy do částky fakturované za dodávku předmětu plnění.

7.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody 
vzniklé porušením smluvní povinnosti.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně 
odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této 
smlouvy se zejména považuje:

a) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět plnění dle této 
smlouvy, pokud nezjednal nápravu, přestože byl kupujícím na neplnění této smlouvy 
písemně upozorněn; bude-li z chování prodávajícího zřejmé, že svoje závazky 
nesplní ani do 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 
aniž by byl povinen prodávajícího upozornit;

b) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30-ti 
dní po dni splatnosti příslušné faktury, přestože byl na nezaplacení kupní ceny 
prodávajícím písemně upozorněn, 

c) na straně prodávajícího předmět plnění vykazuje více než 10 vad.

Smluvní strana porušením povinnosti dotčená je povinna odstoupení od smlouvy 
písemně oznámit druhé smluvní straně.

8.2. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ze zákonných důvodů či z důvodů 
uvedených v této smlouvě, ustanovení čl. 7 o smluvní pokutě tím nejsou dotčena. 
Prodávající je v takovém případě povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši dle 
čl. 7 smlouvy. 

9. Ostatní ujednání

9.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodanému zboží nabývá kupující 
okamžikem splnění dodávky prodávajícím podle podmínek této smlouvy, jakmile je 
podepsaný zápis o předání a převzetí. Tímto okamžikem přechází riziko nahodilé zkázy 
na kupujícího.

9.2. Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré údaje, jež si navzájem poskytnou 
v souvislosti s koupí zboží ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby 
i jinak neporušil tento zákon.

9.3. Kupující se zavazuje, že pro zboží a jeho instalaci vyčlení vyhovující prostory, které 
budou mít obvyklé hodnoty vlhkosti, prašnosti.
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9.4. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostoru 
svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení montáže předmětu plnění a 
dále pak za účelem následných oprav a servisních prací.

9.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a 
vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. - obchodního 
zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky.

9.6. Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především 
vzájemnou dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává 
příslušnost soudů. Rozhodným právem je právo České republiky.

9.7. Za písemnou formu oznámení se pro účely této smlouvy pokládají oznámení učiněná 
faxem anebo elektronickou poštou na dohodnutá faxová čísla či elektronické adresy, 
pokud jsou do tří dnů potvrzena písemným podáním odeslaným poštou.

9.8. Prodávající je povinen umožnit Řídícím orgánům OP VaVpI, přístup i k těm částem 
nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. 
c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném 
znění), a to minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OP VaVpI, podle čl. 90 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. nejméně do roku 2025 a to podle toho, co uplyne 
později. Prodávající je rovněž povinen smluvně zajistit, aby ŘO OP VaVpI, byl 
oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i jeho subdodavatele.

9.9. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů 
OP VK, z jejichž prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Zároveň se prodávající 
zavazuje, že nejméně do roku 2025 bude archivovat všechny dokumenty související 
s předmětem Veřejné zakázky.

9.10. Prodávající je povinen uvádět povinné prvky publicity podle podmínek strukturálních 
fondů EU na všech tištěných dokumentech vytvořených v souvislosti s dílem. 
(nevztahuje se na interní účetní dokumentaci apod.). Tyto povinné prvky publicity sdělí 
a poskytne kupující na vyžádání prodávajícího.

9.11. Prodávající je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu 
daňovou evidenci v plném rozsahu. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů.

9.12. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že výdaje, které by 
prodávajícímu na základě smlouvy měly vzniknout, budou ŘO OP VaVpI, případně 
jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. (3.4. VaVpI).
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10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou 
písemného číslovaného dodatku v souladu se ZVZ.

10.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po 
vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

10.3. Prodávající souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

10.4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 stejnopisy a 
prodávající 2 stejnopisy.

10.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění vč. výkazu výměr /doplní 
zadavatel/
příloha č. 2 – Nabídka prodávajícího ze dne ............... učiněná v zadávacím řízení 
k veřejné zakázce s názvem „Dodávka interiérových doplňků“
příloha č. 3 – Položkový rozpočet /předloží uchazeč/   
příloha č. 4 – Technický popis /předloží uchazeč/      

  

Prodávající: Kupující:

……………………………………..
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor

Jméno a Příjmení Jméno a Příjmení

Funkce Funkce
V [místo podpisu smlouvy] dne 
_____

V Pardubicích dne _____


		2012-12-19T09:29:02+0100




