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Kupní smlouva
Smluvní strany:

Středočeský kraj
sC sídlem:
zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,Kupujícř')

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ing. Františkem Snopkem, vedoucím Odboru podpory řízení krajského úřadu
70891095
PPF banka a.s.

a
Kanóna a.s.
se sídlem:
Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4
zastoupený:
Ondřejem Kokešem, statutárním ředitelem
IČ:
04163664
číslo účtu:
2
(dále jen ,,Prodávajícř')
uzavírají spolu dle § 2079 et seq. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto kupní
smlouvu vedenou v evidenci Kupujícího pod Číslem S-8095/ORÚ/2018 (dále jen
»Smlouya")
Článek I.
Předmět Smlouvy

l.

Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího prodat Kupujícímu 15 ks
manažerských židlí splňující požadavky na zdravé sezení se sít'ovinou na opěráku a
sedáku, výškově nastavitelné, s bederní opěrkou, s univerzálními kolečky na tvrdou
podlahu a kobercové krytiny, nosnost 150 kg (dále jen ,,zboží") včetně montáže a
dopravy

2.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit za ně
Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle této Smlouvy.
Článek II.
Cena a platební podmínky

l.

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za Zboží činí KČ 120 000,00 KČ bez DPH
(slovy stodvacettisíc korun českých), tedy 145 200,00 KČ vC. DPH. Samotné DPH činí
25 200,00 Kč.

2.

Úhrada kupní ceny bude provedena Kupujícím ve prospěch Prodávajícího na základě
faktury (daňového dokladu) vystavené Prodávajícím. Splatnost faktury činí 30 dnů ode
dne jejího doručení Kupujícímu. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na
účet Prodávajícího uvedený v úvodu smlouvy v části věnované identifikaci smluvních
stran.

3.

prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po dodání Zboží Kupujícímu (po podpisu
předávacího protokolu dle ČI. III. odst. l). prodávající se zavazuje, že vedle náležitostí
stanovených platnými právními předpisy, bude faktura obsahovat číselné označení a
název této Smlouvy.

4.

Nebude-li faktura obsahovat výše uvedení údaje a přílohy, je Kupující oprávněn fakturu
vrátit Prodávajícímu do 5 pracovních dnů po jejím obdržení, s uvedením důvodu vrácení.
prodávající je povinen fakturu podle charakteru nedostatků, bud' opravit, nebo nově
vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává Kupující běžet původní lhůta splatnosti
faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení nové či opravené
původní faktury.

5.

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny podle této Smlouvy zaplatí
Kupující
Prodávajícímu
úrok
z
prodlení
ve
výši stanovené
nařízením
vlády č. 351/2013 Sb.
Článek III.
Dodací podmínky, nabytí vlastnického práva

l.

Prodávající předá Zboží Kupujícímu a Kupující převezme Zboží od Prodávajícího v sídle
Kupujícího v den, na kterém se smluvní strany společně dohodnou. O předání Zboží bude
sepsán předávací protokol - potvrzení o převzetí Zboží Kupujícím.

2.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího oboustranným podpisem předávacího
protokolu dle předchozího odstavce.

3.

Nebezpečí škody na Zboží přechází z prodávajícího na Kupujícího okamžikem
oboustranného podpisu předávacího protokolu dle tohoto článku.

4.

Lhůta pro dodání zboží je nejdéle do 15. prosince 2018
Článek IV.
Práva z vad, sankce, odstoupení od smlouvy

l.

prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží záruku za jakost v délce
minimálně 24 měsíců jinak dle výrobce, a to počínaje dnem podpisu předávací protokolu
dle této Smlouvy.

2.

Vady musí Kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich
dozví.

3.

V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen zajistit výměnu vadného zboží za
zboží bezvadné stejného druhu.

4.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z vad.

5.

Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávným
použitím nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo jinou
osobou.

6.

Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující, mimo práva
na odstraněňí vady dodáním nového Zboží bez vady, také právo na přiměřenou slevu
nebo na odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné
porušení Smlouvy bude považováno zejména:
a)
je-li dodáno více jak 10 % vadného zboží;
b)
prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 20 [dvacet dní] dní.
c)
jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména
vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým.

7.

Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to až do
okamžiku podpisu předávacího protokolu dle ČI. III. odst. l. této Smlouvy.

8.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek
založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem
doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká
práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení
smluvní pokuty a úroku z prodlení.

9.

Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu i bez udání důvodu, a to až do okamžiku
podpisu předávacího protokolu dle ČI. III. odst. l.

10. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží Kupujícímu, sjednávají smluvní
strany smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý,
i započatý, den prodlení s dodáním zboží.
1 l. Smluvní pokuta je splatná do 30 [třiceti] dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zai)lacení.
Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.
12. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na smírném řešení, příp. na snížení částek
smluvních pokut dle tohoto článku. Uplatněním a zaplacením smluvních pokut nejsou
dotčena práva smluvních stran na náhradu škody.

Článek V.
ZávěreČná ujednání

l.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí ve lhůtě 30 dní od podpisu Kupující.

2.

Tato Smlouva se pořizuje ve třech (3) stejnopisech, přičemž Kupující obdrží dva
stejnopisy. zbylý stejnopis obdrží Prodávající.

3.

Změny nebo doplňky této Smlouvy jsou možné pouze formou písemných, vzestupně
číslovaných, dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.

Pozbude-li některé ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, nebo ukáže-li se
některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost
Smlouvy jako celku. Příslušné neplatné ustanovení se Smluvní strany zavazují nahradit
takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl Smlouvy zůstane zachován, nebo se
použije prái'ní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu Smlouvy.

5.

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

6.

Účastníci této Smlouvy po jejím úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem,
že byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční
podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou i následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace Zboží
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Příloha č. l

Specifikace manažerských židlí splňu jící požadavky na zdravé sezení
-

Komfortní ovládání celkové výšky židle,
Komfortní synchronní mechanismus pro změnu polohy sezení s blokací ve 3 polohách,
Posunu sedáku,
Bederní opěrku pro podporu v bederní oblasti,
Nastavení výšky opěráku pro správnou polohu zad,
Nastavení výšky a sklonu opěrky hlavy,
Nastavitelné područe,
Sedák i opěrák čalouněný s kvalitní samostatnou sít'ovinou,
Univerzální kolečka na tvrdou podlahu a i kobercové krytiny, včetně kovového kříže,
Nadstandardní nosnost židle 150 kg
Sedák - náklon
Vhodná pro výšku postavy 180 - 200 cm.

Požadujeme dodání 15 ks manažerských zátěžových židlí určené pro 24 hodinový
nepřetržitý provoz.
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