Kupní smlouva
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen ,,OZ")
číslo smlouvy kupujícího: 0051/48683906/2022 uvádět při fakturaci
číslo smlouvy prodávajícího: 48683906_08_2022

,,Nákup 13 kompaktních notebooků + pojízdný nabíjecí vozík a 4 kusů počítačů do učeben"

1.

Smluvní strany

Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace
Se sídlem: Studentská 895, 29501 Mnichovo Hradiště
IČO: 48683906
DIČ: CZ48683906
Zasto'jpená: PhDr. Lenka Sosnovcová, ředitelka školy
Elankclvní spojení: KB banka, a.s., číslo účtu: 2541410247/0100
(dále ,en "Kupujiď)
a
BOXED, s.r.o.
se sídlem Velflíkova 4, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107167
zastoupená Ing, Luďkem Heinzem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1041024652 l 5500
IČO: 27243842
DIČ: CZ27243842
(dále jen "prodávajícř')
(Kupující a prodávajÍcÍ dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen
'Smluvní strana")
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen ,,Smlouva").

Pokyn pro účastníky:

Při zpracovánl návrhu smlouvy jako součásti nob/dky na veřejnou zakázku dop/n/ účástn/k

pouze ty údaje, které jsou re/evantn/ vzhledem k charakteru jejich právnl formy, údaje týka/k/ s? .mé µrú'm/ formy
nebudou v nabídce obsaženy.

2.
2.1.

Základní ustanovení

prodávajlci bere na vědomi, že Kupující považuje účast prodávajícího ve veřejné zakázce při
splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzeni skutečnosti, že prodávající je ve smyslu
ustanoveni § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je
s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče
půjde k jeho tíži. prodávající nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužit
k vytvářeni nebo k využiti závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvcdné nerovnováhy
ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.

2.2.

prodávajÍcÍ bere na vědomi, že KupujÍcÍ není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem
a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti KupujicÍho.
prodávajici se stal vítězem výběrového řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s
názvem ,,,,Nákup 13 kompaktních notebooků + pojízdný nabíjecí vozík a 4 kusů počítačů do
učeben"" vyhlášené Kupujfcim (dále jen ,,výběrové řízeni").

2.3.

výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou:
(i)
(ii)

Podmínky výběrového řízenh
Technická specifikace předmětu plněni veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1 části A, B výzvy
a zadávací dokumentace k Výběrovému řízení a je její nedílnou součásti;

(iii) nabídka prodávajiciho podaná v rámci výběrového řízenI, v části, ve které předmět plnění
technicky popisuje a tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen ,,Nabídka") a je její nedílnou
součásti.
(dále jen ,,výchozí podklady").

2,4,

ProdávajícI prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodáni
předmětu plnění dle Smlouvy, je k jeho plněni l dodáni oprávněn a na jeho straně neexistují
žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění Kupujícimu dodat.

2.5.

prodávajÍcÍ prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okdnostľ ve smyslu ustanovení
§ 1765 odst. 2 OZ.

2.6.

Smluvní strany prohlašuji, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí
v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazeni by jim mohlo způsobit újmu.
Tímto nejsou dotčeny povinnosti KupujícÍho vyp|ývajíci z právních předpisů.

3.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek prodávajÍcÍho dodat KupujÍcÍmu a převést na Kupujiciho
vlastnické právo k 13 kompaktním notebookům + pojízdnému nabíjecímu vozíku a 4 kusům
počítačů do učeben" (dále jen jako ,,Zboží") - podrobně popsáno a jeho technické parametry
jsou specifikovány v Technické specifikaci plněni.
3.1.

Součásti plněni prodávajíciho je také:
(i)

doprava Zboží do místa plnění,

(ii) z Zmční sěřjis ?rodávajľcim s ukončeným zásahem ve stanovené lhůtě v místě plněni,
(iii) pozáruční servis Prodávajícím,
3.2.

Kupujicí se zavazuje řádně a včas dodané Zboží a souvisejici služby převzít a zaplatit za ně
ProdávajÍcÍmu kupní cenu uvedenou v článku 5 této Smlouvy.

3.3.

Prodávajkl se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas na svůj náklad
a na svoji odpovědnost doručit a dodat Kupujícímu Zboží do místa plnění a předat mu je..
prcdávající odpovídá za to, že Zboží bude v souladu s touto Smlouvou a výchozími podklady,
platnými právními, technickými a kvalitativn ími normami, a že Zboží bude mít CE certifikát.

4.

Vlastnické právo

4.1.

'v"astnické právo přechází na KupujicIho doručením Zboží. Doručením se rozumí podpis
?"edávacfho protokolu oběma Smluvními stranami, kterým zároveň přechází na Kupujícího i
nebezpečí škody na Zboží.

5.

Kupní cena a platební podmínky

5.1.

Ktmní cena za předmět plnění dle této Smlouvy uvedený v článku 3 odst. 3.1.a 3.2.byla stanovena
na zákiadě Nabídky jako cena maximálni a nepřekročitelná, a to ve výši 238 826,44 Kč bez DPH
(dále jen ,,Kupní cena"), plus 21% DPH ve výši 50 153,56 KČ, tj. celkem ve výši 288 980,00 KČ
S DPH.

5.2.

Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Smlouvy, včetně nákladů
na dooravu.. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách.

5.3.

cena je za předmět plněni cenou nejvyšší přípustnou. Kupní cena může být měněna pouze
písemným dodatkem k této Smlouvě, a to pouze v případě, že po uzavření Smlouvy a před
'erminem předání a převzetí Zboží dojde ke změně sazeb DPH (je možná výhradně změna výše
DPH)

5.4.

se zavazuje uhradit Prodávajicimu 100 % Kupní ceny dle článku 5.1 po doručeni Zboží, o
1"teřém bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, a to na základě faktury
vystavené prodávajlcím.

5.5.

Lhůta splatnosti faktury je třicet (30) dnů od data jejího doručeni KupujicImu. Za den splněni
oiatební povinnosti se považuje den odepsání částky ceny z účtu kupujíclho ve prospěch
orodávajiciho. Daňové doklady - faktury vystavené prodávajícM podie této Smlouvy budou v
souladu s příslušnými právními předpisy České republiky obsahovat zejména tyto údaje:

i

(i)

obchodní firmu/název a sídlo KupujÍcÍho,

(ii) daňové identifjkační Císlo Kupujícího,

(iii) obchodní firmu/název a sídlo prodávajícího,
(iv) daňové identifikační číslo prodávajÍcÍho,
(v) evidenční číslo daňového dokladu,
(vi) rozsah a předmět plnění (Zboží),
(vii) datum vystavení daňového dokladu,
(viii) datum uskutečněni plněni nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se
liší od data vystaveni daňového dokladu,
(ix) Kupní cena Zboží,
5.6.

Daňové doklady - faktury musejí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li
se na konkrétní případ vztahovat.

5.7.

Pokud daňový doklad - faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými
Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je KupujÍcÍ oprávněn daňový
doklad - fakturu ProdávajícImu vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplněni,
resp. novému vystavení ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jejího doručeni Kupujľcimu. V
takovém případě Kupující není v prodlení s úhradou Kupní ceny nebo její části a prodávajÍcÍ
vystaví opravenou fakturu s novou, shodnou lhůtou splatnosti, která začne plynout dnem doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury Kupujicimu.

6.

Termíny plnění předmětu Smlouvy

6.1.

prodávajicľ se zavazuje řádně obstarat a doručit Kupujícímu Zboží uvedené v článku 3 odst. 3.1
této Smlouvy, a to do 30 dnů od nabyti účinnosti této Smlouvy.

6.2.

Kupujíci se zavazuje řádně a včas dodané Zboží od prodávajícího převzít, kdy o pkdání
a převzetí bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, jak je uvedeno v článku
9. této Smlouvy.

7.

Místo plněni
Místem plnění je sídlo Kupujícího, tj. Studentská 895, 29501 Mnichovo Hradiště (dáie jen ,,Místo
plnění").

8.

Další podmínky Smlouvy

8.1.

prodávajÍcÍ je povinen dodat Kupujícímu Zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti
a technickém provedeni odpovidajíchn platným předpisům Evropské unie a odpovídajíchn
požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými
technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahuji ke Zboží.

8.2.

prodávajici prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této Smlouvy, zcela odpovídá
podmínkám stanoveným ve výchozích podkladech.

8,3.

prodávajÍcÍ se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží
váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo
právo nájmu.

8.4.

prodávající s ohledem na povinnosti KupujľcÍho vyp[ývajÍcÍ zejména ze zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách úännosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), souhlasí se zveřejněním veškerých informaci týkajících se závazkového
vztahu založeného mezi prodávajichn a Kupujícím touto Smlouvou, zejména vlastního obsahu
této Smlouvy.
8.5.

prodávajícf prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti,
jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
ex9cutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
pkdpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnuti a ani nemá žádné dluhy po splatnosti,
jejichž splněnf by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnuti podle zákona č. 99/1963 Sb.,
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního
'Mu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění
pozdějšfch předpisů.

9.

Doručení, předání a převzetí Zboží

9.1.

""adávající dcručí Zboží dle této Smlouvy Kupujícímu nejpozději v terminu uvedeném v článku 6,
odstave' 6.1.tétéj Smlouvy do Místa plněni dle článku 7 Smlouvy. Doručením Zboží přechází na
Kupujfcího nebezpečí vzniklé škody na doručeném Zboží, přičemž tato skutečnost nezbavuje
prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad tohoto Zboží. Do doby doručeni
Zboží nese nebezpečí škody na Zboží prodávající.

9.2.

Pro účely předávzcího řízeni ľ77LISĹ prodávající předložit Kupujícímu:
(i)

sezram předávaného Zboží,

(ii)

pĹori;aš?ní prodávajicího, že Zboží je v souladu s platnými právními předpisy, technickými
iíorínami a v souladu s Technickou specifikaci plnění a obchodními podmínkami stanovenými
v této Smlouvě,
C' průběhu předávacího a přejhnacího řízeni bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací
pmtoko!, který bude obsahovat tyto povinné náležitosti:

9.3.
(i)

:! d.z.je c) prodávajkím, Kupujicím a poddodavatelIch,

(j)

popis Zboží, které je předmětem předání a převzetí,

(ii)

termín, od kterého začíná běžet záruční lhůta,

(iii) prohlášení Kupujícího, zda Zboží přebírá nebo nepřebírá,
(iv) uvedení zjištěných vad a termín pro jejich odstranění,
(V)

datum podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží,

(vi) podpis Kupujkiho a Prodávaiícího.

(dále jen ,,Předávací protokoŕ).

9.4.
H

Kupujíci není povinen převzít ZdožĽ které by vykazovalo vady a nedodělky, byť by samy o sobě
eiíi '.'e 3pojenl s jinými neb!áílily řádnému užlvánI Zboží. Nevyužije-li KupujicI svého práva
ZEožI vykazující "ady a nedodělky, uvedou prodávající a Kupujici v Předávacím
protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstraněni.
Nedojde-li v Pňedávacim protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o terminu odstranění vad,
platí, že tytc vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne předáni a převzetí Zboží.

10.

Záruka a nároky z vad, záruční servis, pozáruční servis

10.1.

Záruční doba na Zboží je 36 měsíců.

10.2.

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí Zboží
Kupujícím. Je-li Zboží, byt' i jen s jednou vadou nebo nedodělkem, počíná běžet záruční doba ode
dne odstraněni poslední vady prodávajÍcÍm.

10.3.

Požadavek na odstraněni vady Zboží uplatni Kupující u prodávajÍcÍho bez zbytečného odkladu po
jejím zjištěni, nejpozději však poslední den záruční lhůty, není-li jinde v této Smlouvě stanoveno
výslovně jinak, a to oznámením (reklamace) zaslaným odpovědnému zástupci pro komunikaci
prodávajícIho uvedenému v ČI. 13 této Smlouvy. l reklamace odeslaná Kupujicím V poslední den
záruční lhůty se má za včas uplatněnou.

10.4.

V reklamaci Kupujíci uvede popis vady a způsob, jakým vadu požaduje odstranit. Kupující je
oprávněn:
(i) požadovat odstranění vad dodáním náhradního Zboží za vadné Zbožf, nebo

(ii)

požadovat odstraněni vad opravou, jsou-li vady opravitelné, nebo

(iii) požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny.

10.5.

Volba mezi výše uvedenými nároky z vad náleží Kupujícímu. Kupující je dále oprávněn odstoupit
od Smlouvy, je-li dodáním zboží s vadami Smlouva porušena podstatným způsobem. Za
podstatné porušení se považuje vždy situace, kdy Zboží (nebo jeho část) nedosahuje nebo
v záruční době přestane dosahovat minimálních parametrů požadovaných Kupujiclm a uvedených
ve výchozích podkladech nebo této Smlouvě,

10.6.

prodávajÍcÍ se zavazuje reklamované vady Zboží bezplatně odstranit.

10.7.

prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré serv|sn! úkony Zboží,
jejichž provedením podmiňuje platnost záruky.

10.8.

prodávajíci se zavazuje zahájit a zároveň i dokončit úkony směřující k odstraněni vady nejpozději
do čtyřiceti osmi (48) hodin od doručení reklamace Kupujícim Prodávajíclrrw. F'rodávající se
zavazuje v uvedené lhůtě reklamaci prověřit, diagnostikovat vadu, oznámit Kupujlcímu a vadu
odstranit, případně sdělit, zda reklamaci uznává. Doba sobot, nedělí a svátků se do lhůty dle věty
první tohoto odstavce Smlouvy nezapočítává.

10.9.

je-li k odstraněni vady Zboží nutné zajistit náhradní díly, pak je prodávající povinen vadu
odstranit do patnáctii (15) dnů ode dne obdržení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany
následně jinak.

10.10.

ProdávajlM je povinen vadu odstran it v Místě plnění; není-li to možné, nese Prodávající veškeré
účelně vynaložené náklady souvÍsejÍcÍ s přepravou Zboží za účelem odstranění vad.

10.11.

O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstraněni
vady. O dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, se prodlužuje
záruční lhůta.

10.12. Poskytnuti záruky se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo
nevhodnou údržbou, nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízeni, které
Kupující od prodávajĹcÍho převzal při předáni nebo o kterých prodávající Kupujiciho písemně
poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalosti nebo úmyslným
jednáním.

l
l

10.13. Prodávající se dále zavazuje po dobu 1 roku ode dne uplynuti posledního dne záruční doby na
zeoži zajistit Kupujfcímu na jeho výzvu pozáruční servis.

r

i
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l
l

11.

Smluvní pokuty

11.1.

V rňnadě, že prodávajIcí bude v prodlení proti termínu doručeni Zboží uvedenému v článku 6.
odst. 6.1 'éto Smlouvy, je KupujÍcÍ oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5%
z Kupní ceny za každý, izapočatý den prodlení.

11.2.

V případě, že prodávajici neodstraní řádně reklamovanou vadu Zboží ve lhůtě uvedené v článku
10 odst. 10.8, odst. 10.9 či ve sjednané době, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu
pokutu ve výši 100,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je prodávající v prodlení
s .:bdstraněním, za každý započatý den prodlení. Pokud prodávajÍcÍ neposkytne Kupujicimu
záruční servis ve lhůtě uvedené v článku 10. odst. 10.7, je KupujÍcÍ oprávněn účtovat
prDdávucimu smluvní pokutu ve výši 100,- kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím
záručního servisu, maximálně však do výše Kupní ceny plněni dle této Smlouvy.

11.3.

Pokud Kupujíci neuhradí v terminech uvedených v této Smlouvě Kupní cenu, je povinen uhradit
prodávajicímu úrok z prodlení v zákonné výši.

11.4.

Povinná Smluvní strana musí uhradit oprávněné Smluvní straně smluvní sankce nejpozději do
15 kalendářních dnů ode dne obdrženi příslušného vyúčtováni od druhé Smluvní strany.

12.

Ukončení Smlouvy

12.1.

Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy
z důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě.

12.2.

<up'.'jic' j? dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li i některá z niže
uvedených skutečností:

l
f

(i) l'mpujícimu bude odňata či nevyplacena finanční dotace,
(ii) Dojae-li k podstatnému porušeni povinnosti uložených Prodávajícímu touto Smlouvou (viz
odstavec 12.3 tohoto článku Smlouvy),
(iii) pmdávájici vstoupí do likvidace:
(iv) Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční (nebo obdobné) řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje
ľČ ůnradě nákladů insolvenčniho řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačujici neoo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
(v) Vyjde-li najevo, že Prodávající uvedl v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovidajÍ

skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízeni, které vedlo
k uzavření této Smlouvy (analogicky dle § 223 odst. 2 ZVZ).
12.3.
(i)
(ii)

Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno:
Prodlení prodávajícího proti termínu doručení Zboží uvedenému v článku 6 odst. 6 1 této
Smlouvy trvající déle než čtrnáct dni (14).
Přenecháni/převod/přechod práv a povinnosti prodávajícího z této Smlouvy ň? třetí osobu bez
písemného souhlasu KupujjcÍho;

(iii) prodávající při plnění této Smlouvy opakovaně (soustavně) porušuje právni předpisy. regulace,
technické standardy a normy České republiky či jiných států, k jejichž dodržovánl se touto
Smlouvou zavázal;
(iv) Pokud Zboží či jeho část nebude či v průběhu záruční doby přestane dosahovat minimálně
funkcí a parametrů požadovaných Kupujicím a uvedených v Nabídce prodávajícího;
(v)

Porušení této Smlouvy ze strany prodávajÍcÍho takovým způsobem, že v jeho důsledku nemůže
KupujÍcÍ dostát cilům, pro které Smlouvu sjednal, nebo jestliže v důsledku takového jednání
prodávajícího vznikne Kupujicimu větší škoda.

12.4.

prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni Smlouvy
KupujícIm. Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím se považuje nezaplaceni Kupní ceny
v termínu stanoveném touto Smlouvou, ač prodávající Kupujícího na toto porušeni písemně
upozornil a poskytl mu dostatečně dlouhou lhůtu k dodatečnému splněni této povinnosti.

12.5.

KupujÍcÍ je oprávněn od Smlouvy odstoupit i pouze ve vztahu k části plněni (dedávky).

13.

Zástupci Smluvních stran, oznamování

13.1.

prodávajícI jmenoval tohoto odpovědného zástupce pro komunikaci s Kupujícím v souvislosti
s předmětem plnění dle této Smlouvy:
Ing. Luděk Heinz ,

14.

Doložka o rozhodném právu

14.1.

Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídI výlučně právním řádem České
republiky, přičemž Smluvní strany berou na vědomí a uznávají, že v oblastech výslovně
neupravených touto Smlouvou pIati ustanoveni OZ.

14.2.

Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ni souvisejících budou Smluvní
strany řešit jednáním.

15.

Závěrečná ujednání

15.1.

Tato Smlouva,
a prodávajícím.

15.2.

Smluvní strany se dohodly, že prodávajicí není oprávněn započíst svou pohledávku, ani
pohledávku svého poddlužníka za Kupujícím proti pohledávce Kupujíclho za Prodávajícím.

včetně

příloh,

představuje

úplnou

a

ucelenou smlouvu

mezi

KupujÍcĹm

15.3.

ProdávajÍcĹ není oprávněn postoupt pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy nebc
v souvislosti s ní, na třetí osobu. prodávajÍcÍ není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této
Smlouvy ani z její části třetí osobě.

15.4.

Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné,
neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo
nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy
jako celku. V takovém případě se Strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové
vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné
dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České

l

reµbliky, odpovídá úmyslu Sm!u\/nlch stran v době uzavřeni této Smlouvy.

t

15.5.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvn ich stran.
Účinnosti tato Smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv.
Pi'//ona C. l: Technická specifikace Nákup 13 kompaktních notebooků" pojízdný nab/jec/ vozík
Př//oha Č.2: Technická specifikace Počítače do učeben 4 ks

15.6.

Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.
V Praze dne

j ·· q . 2-0 EZ.

Ing. Luděk Heinz, jednatel společnosti
BOXED, s.r.o.

V Mnichově Hradišti dne 2.9.2022

PhDr. Lenka Sosnovcová, ředitelka školy
Gymnázium Mnichovo Hradiště, p.o.

