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KUPNÍ SMLOUVA 

 uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v rámci projektu „Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na 

individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000511 

• Účastníci smlouvy 

Název:   

Sídlo:     

IČO:      

Zastoupená:   

(dále jen „prodávající“) 

a 

Název:  Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. 

Sídlo: Vladislavova 250, 397 01 Písek 

IČO28154975 

 

zastoupená Mgr. Ludmilou Půbalovou, ředitelkou 

(dále jen „kupující“) 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto kupní smlouvu 

• Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky na základě popisu a přesné 

technické specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

1. část dodávky činí 

 fotoaparát – 4 kusy 

 videokamera – 2 kusy 

 notebook s taškoou – 7 kusů 

 interaktivní zobrazovací zařízení – 5 kusů 
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 přenosný počítač k interaktivním zobrazovacím zařízením – 5 kusů 

  
 robotická hračka typu včelka bee bot – 9 kusů 
  

 kancelářský balík pro notebooky – 7 kusů 
 

2. část dodávky činí 

 fotoaparát – 6 kusů 

 notebook s taškoou – 6 kusů 

 interaktivní zobrazovací zařízení – 6 kusů 

 přenosný počítač k interaktivním zobrazovacím zařízením – 6 kusů 

 robotická hračka typu včelka bee bot – 6 kusů 

 kancelářský balík pro notebooky – 6 kusů 

• Čas a způsob předání 

Zboží, které je předmětem této smlouvy, bude dodáno kupujícímu ve třech dílčích 

částech, a to takto: 

1. část dodávky do 15 dnů od podpisu této smlouvy. 

2. část dodávky do 15. 12. 2017 

• Místo plnění 

Místem plnění je sídlo kupujícího. 

• Práva a povinnosti účastníků smlouvy 

• Prodávající prohlašuje, že zboží, které je předmětem této smlouvy, bude dodáno 

kupujícímu v dohodnuté lhůtě. 

• Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do 

svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 

• Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího překontrolovat zboží, které je 

předmětem dodávky. 

• Záruční servis musí být zajištěn do 24 hodin od oznámení závady včetně dopravy 

zdarma. Závada musí být odstraněna na místě nebo bude bezplatně zapůjčeno 

náhradní zařízení, a to až do skutečného odstranění závady. Veškeré záruční 
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opravy budou řešeny v místě sídla kupujícího, případně v místě na němž se obě 

strany dohodnou..  

• Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož 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, a zákon č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty) a dle nařízení EU. Dodavatel se zavazuje archivovat 

dokumenty související s dodávkou zboží po dobu 15 let od uzavření smlouvy a 

zároveň poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. 

Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovat dotace, řídící orgán, územní 

finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská 

komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu 

kontroly. 

 

• Kupní cena 

• Celková cena zboží, které je předmětem této smlouvy činí…………….. bez DPH, 

…………….…s DPH a DPH (základní sazba) činí ………, DPH (snížená sazba)  

činí ………… .  

• Kupující je povinen uhradit dohodnutou kupní cenu zboží, které je předmětem této 

smlouvy, na účet prodávajícího číslo: ……………………… ……15 dnů od 

předání faktury. Faktura bude předána kupujícímu při dodávce zboží každé dílčí 

části. 

• Platnost smlouvy 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

• Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními 

předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občasný zákoník, v 

platném znění. 

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 

Tato smlouva se uzavírá ve 3 vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má účinek 

originálu.  
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Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem důkladně 

přečetli a s obsahem souhlasí, a že byla tato uzavřena podle jejich skutečné, 

svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na 

důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

V Písku, dne……………….. 

 

 

          …………………………..                                                  ……………………………… 

              prodávající                                                                                        kupující 


