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KUPNI SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
1.

smluvní stranV

Ku pu

lící:

střední škola řemesel Kunice, příspěVkoVá organizace
se sídlem: K Učilišti18, Všešímy,25154 Kunice
za nížjedná: Mgr. Dalibor Zdobinský
ldentifikačníčíslo:00410233
Bankovní spojení: 141 890 297|OIOO
Zástupce kupujícíhooprávněný jednat ve věcech technických: Mgr, Dalibor Zdobinský
Teleíonické a emaiIové spojení: 323665483-5, ssrkunice@ssrkunice.cz
Adresa dodávky: Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace, |( UčiIišti18, Všešímy,
25154 l(un ice
(dále jen ,,kupující")
a

Prodávající:

BloMAc s.r.o.
se sídIem: Brníčko].009,783 9]- Uničov
zastoupená: lng. Martin Černý,jednatel

lČo: 25859145
DlČ: CZ 25859145
Bankovní spojen íi 86-6631710247 /)LOO
Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických a objednávek:
Telefonické a emaiIové spojení: p, Jiří Mrlina, +420604 299 944,jiri. m rlina@biomac.cz
(dále jen

,,

p

2. předmět

rodávající")
a účelsmlouvv

2.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že dodá kupujícímumovité věci (dále také ,,zboží"l
v n ížeuvedeném rozsahu:
p, č.

1

Zboží

Jednotka

Množství

Svěi|é volně loženédřevní peIeiy certifikované ENplus A
1, SMRK, průměr 6 mn] - 8 mm, popelnatost maX. 0,60%,
výh řevn ost min. 17 ,2 M,l/kg se z ávoz e tn certif ikova no u E N
pIus ci5lernou ( bez vIeku)s odsáváním,

tuna

80

KUPNÍSMLOUVA
uzavřená poclle § 2079 a nás, žákona č.89l2OI2 Sb.,obt!:!!3],ol!l

a převede na něho vlastnické právo ktěmto movitým věcem a kupujícíse zavazuje, že uhradí
prod ávajícím u za dodané zbožíkupnícenu.

2.2.
3.

Účelem této sm|ouvy je DoDÁVKA DŘEVNÍCH PELET dle kvality uvedené v čl, 2,1

LhůtV a místo plnění

3,J_. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zbožíuvedené v č|, 2.1.
v horizontu 12 měsíců počínaje od 26,2.202r,

této sm|ouvy

3.2. Jako místo dodání zbožíse sjednává sídlo Střední škoIa řemesel Kunice, K UČiliŠti18, VŠeŠÍmY,
251 64 Kunice. Dodáním zboži prodávajícím kupujícímuse rozumí vy|oŽení zboŽÍ prodávajícím
vmístě ptnění zdopravního prostředku do zásobníku umístěnóho vprostoru koteIny a převzetí
tohoto zbožíkup ujícím,
4, Kupní cena
4.1, l(upní cena se sjednává jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a to ve výŠi387,2OO,- CZl( bez
DPH (slovy: třistaosmde5átsed mtisícdvěstěCZK). V takto stanovené kupnÍ ceně jsou zahrlruty
veškerénák|ac]y prodáva,iícího souvisejícís dodáním zboží(např. nák|ady na dopravu do místa
pInění, složenívmístě plnění, apod.),

4,2, Ka lk

u la

ce kupníceny je stanovena takto:

Kupnícena
za jed notku

Loozl

Jednotka

Množství

bez DPH
(CZK)

t
l(UPNi cENA cELl(EM Vc. DPH (czK}
Peletv 6-8m m

80

č|.2.1,
4.B40.00

DPll

Kupnicena celkem
(tj, kupnícena za

(%)

po ložku bez. DPH

(CZK)
15

387 .20a,-

445,z80,-

5. Platební podmínkv
5.1, Zaptacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí zbožíkupujícím na základě
prodávajícím vystaveného daňového dok|adu (faktury), a to na bankovní účetuvedený na tomto
daňovém dok|a d u (faktuře).

5.2. Daňový doklad (fakturu)
neprodleně po převzetí

s

30ti denní lhůtou splatnosti doručíprodávající kupujícímu

zbožíl<upujícím, nejpozději

všalr do 5 dnů, na výše uvedenou doručovací

KUPNÍSVtLOUVA
uzavřená podle § 2079 a nás , zákona č. 89l2012 Sb., občanský zákoník,

adresu kupujícího. l(upující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne
jeho prokazatelného obdržení.Za den splnéníplatební povinnosti se považuje den odepsání kupní
ceny z účtukupujícíhove prospěch prodáva.iícího,

5.3 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem

č. 563/1991, Sb., o účetnictvíve znění pozdějších předpisů, K identifikaci kupujícího je prodávající
povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje; StředníškoIa řemeseI Kunice,
příspěvková organizace, l( Učilišti].B, Všešímy,25]. 64 Kunice,

5.4, Součástíkaždéhodaňového dokladu (faktury) bude originál dodacího listu podepsaný
kupujícímpři převzetí zboži,

5.5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který
neobsahuje požadovanénáležitostj, není dotožen požadovanými nebo úpInými doklady, nebo
o bsah uje nesprávné cenové údaje.
5.6. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupujícívyznačit důvod vrácení daňového
dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) stím, že
oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta spIatnosti
daňového dokladu (faktury) a běžínová |hůta stanovená včl. 5,2, této SmIouvy ode dne
prokazatelného doruČeníopraveného a všemi ná|ežitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury)
kupujícímu.

6, Dodací podmínkv

a předánía převzetí zboží

6.1. Prodávajícíje povinen dodat kupujícímu zbožíodpovída.jícíplatným technickým, bezpečnostním
a hYgienickým předpisŮm, ve sjednaném množství,a to včetně dokIadů, .jež jsou nutné k převzetí
zbožíviz, č1,5.4.

6.7, ZboŽÍ předá prodávající kupujícímu v dí|číchdodávkách na základě telefonické či e_mailové
ob,iednávky a to včetně dokIadů a dokumentů ve smysIu této smlouvy nejpozdéji však v poslední
den lhůty plnění sjednané v čl,3,J. této Smlouvy, vmístě plnění, které je sjednáno včl,3,2. této
Smlouvy. Vlastnické právo nabývá kupující převzetím zboží,
6.3. Předání zboŽí bude za účastiobou smluvních stran. Prohlídl(u zbožíza kupujícíhoprovede
zástuPce kupujícÍho dIe č|.]., Převzetí zbožíkupujícím nevy|učuje odpovědnost prodávajícího za
jakost zbožíplynoucí ze záruky dle čl, 7,
6.4. Předáním zbožíprodávajícím kupu.jícímuse rozumí vyložení zbožíprodávajícím v místě pInění
z dopravního prostředku a převzetítohoto zbožíkupujícím,

6.5, Dílčídodávkou je dodání max,

].6

tun pelet na jeden závoz. Kupující musí zajistit, aby bylo

možnétoto množství do zásobníku naskladnit.

KUPNÍSMLOUVA
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S

b,, občanský zákoník,

7. odpovědnost za vadv zboží
7.1. Záruční doba na jakost zbožíse sjednává na dobu 24 mósíců a běžíod převzetí zbožíkupujícím,

7.2. Kupující up|atní právo z odpovědnosti prodávajícího ze záruky za jakost zboži písentnynt
ohlášením na adrese prodávajícího pro doručovánínebo emailem uvedenóm v čl. 1.i.éto Smlouvy,
Toto ohlášeníbude obsahovat popis vady,
7,3, Doba od up|atnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zbožía ze záruky za jakosi zboží,
se až do odstraněnívady do záruční doby nepočítá,
8. Zánik Smlouvv

Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle případů stanovených zák. č,
89 /2012 Sb,, Občanský zákoník, také dohodou smIuvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáninl
úče|něvynaložených nákladů a nebo jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany kupujícíhc
pro její podstatné porušeníprodávajícím, kterým se rozumí zejména prodIení prodávajícího
s dodáním zbožívíce než ]"4 dníod objednání,
9. Vvššímoc

9,1. Za oko|nosti vyluČujícíodpovědnost smluvních stran za prodIení s pIněním smluvních závazků
dle této Smlouvy (vyššímoc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vů|i
povinné smluvnÍ strany a bráníjí ve splnění její povinnosti z této smloUVy, jestliže nelze rozumně

PředPokládat, Že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátiía nebo
překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních závazl<ů z této sm|ouvy vznik nebo existenci těchto
p řekážek p řed poklád a Ia.

9.2. Za překážky dle bodu 9.1, této Smlouvy se výslovně považujížive|ní pohromy, jakákoIiv
embarga, obČanskéválky, povstání, vá|ečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie,
Za Živelní Pohromy se zejména považujípožár, úder blesku, povodeň nebo zápIava, vichřice nebo
kruPobitÍ, sesuv nebo zřícenílavin, skal, zemin nebo kamení, Za okolnost vy|učujícíodpovědnost
prodávajícího se výslovně nepovažuje jakýkoliv probIém prodávajícího s pIněním jeho

su bdod

avatelů.

9.3. Nastanou-li okoInosti vylučujícíodpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobíčimohou
zpŮsobit podstatné zpoŽdění jakéhol(oliV termínu podle této Smlouvy, či zánik nebo zrušenízávazků
Pod|e této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vylučujících
odpovědnost informovat a Vstoupit do jednání ohIedně řešení vzniklé situace. ProdávaJící ani
kuPující nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužítve svůj prospěch a jsou povinni v
dobré víře usiIovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V
PříPadě PoruŠenítétopovinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou, je tato smluvní strana
v prod|enís plněním svých povinností dle této Smlouvy,

9.4. odpovědnost nevylučuje překážka, která vznil<la teprve v době, kdy povinná stíana byla v
prodlenís plněním své povinnosti, či vznik|a z jejích hospodářských poměrů,
4
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9,5. Účinky okolnosti vytučujícíodpovědnost jsou omeZeny pouZe na dobu, dokud trvá přísIušná
překážka, s nížjsou tyto účinkyspojeny,
10, Zvláštní uiednání

3.0.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při reaIizaci závazků vypIýva.iícíchz této SmlouvY, se
řídí právním řádem Českérepubliky,
10.2. Tuto Sm|ouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným,oboustranně potvrzeným u,iednáním,
výs|ovně nazvaným dodatek ke Sm|ouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými
zástupci obou smluvních 5tlan, ]iné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují,
Vpřípadě změn jmen ve smlouvě uvedených osob nebo vpřípadě změny adresy pro doručování
daňového dokladu prodávajícím kupujícímu,je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu
písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečnéhoodkladu. Vtomto případě nebude ke
smlouvě zpracován dodatek, obě smIuvní strany změnu jména nebo adresy pro doručování
daňového dokladu prodávajícím kupujícímu zaslaným oznámením akceptují.
10.3. Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve vécech technicl<ých můžečinit pouze úkony, ke
kterým ho opravňu1e tato Smlouva, Úkony jím učiněnénad ta|(to vymezený rámec jsou neplatnó,
10.4, Smluvní stranV sjedna|y, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené včl. í této
Smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (|<urýrní služba), nebo
prostřednictvím držiteIe poštovní licence podle zvláštního právního přepisu, doporučeně
s dodejkou, datovou schránkou nebo osobně protl potvrzenío převzetí. V případě, že smIuvní strana
odmítne doručovanou zásiIku převzít, p|atí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že
smluvní strana nevyzvedne zásiIku v úložnidobě u držiteIe poštovní |icence má se za to, že zásilka
byla doručena třetím dnem od uloženíato, i když se smIuvní strana o uloženínedozvěděla.
10,5. Tato Smlouva má 5 očíslovanýchstran, Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem je.|ího
podp isu oběma smIuvními stranami,
].0.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z n'lchž obdržíjeden výtisk kupující a jeden výtisk
p

V

rodávající.
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