Návrh Kupní smlouvy
(dále jen smlouva)
uzavřená na základě údajů uvedených v nabídce …

I.
Smluvní strany

CRYTUR, spol. s r.o.
IČ: 25296558, DIČ: CZ25296558
se sídlem Na Lukách 2283, 511 01 Turnov
zastoupená jednatelem
Dr. Jindřichem Houžvičkou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov
Číslo účtu: 27-7788590287/0100
(dále jen kupující) na straně jedné

a
…
IČ: …, DIČ: …
se sídlem …
zastoupená …
Bankovní spojení: …
Číslo účtu: …
(dále jen prodávající) na straně druhé

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení na
„Dodávka 1 ks žíhací pece“, pro projekt evidovaný pod číslem:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011489 Účinný monokrystalický luminofor pro LED tuto
kupní smlouvu.

II.
Předmět smlouvy
Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat, za podmínek v ní sjednaných,
kupujícímu dodávku specifikovanou v bodu 3.1 této smlouvy a převést na něj vlastnické
právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou
kupní cenu způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou.
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III.
Dodávka
3.1. Dodávkou 1 ks žíhací pece se rozumí dodávka 1 ks žíhací pecí včetně příslušenství ve
specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci výběrového řízení.
3.2. Spolu s dodávkou bude prodávajícím kupujícímu dodána kompletní dokumentace.
3.3. Součástí dodávky zařízení bude prokázání způsobilosti dodávky k užívání, tj.
v součinnosti se zadavatelem jeho uvedení do provozu, odzkoušení a seznámení
uživatele v souladu s bodem 4.2 této smlouvy.
3.4. Kupující se stává vlastníkem dodávky dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
3.5. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem převzetí zboží od prodávajícího,
v souladu s bodem 4.3 této smlouvy.
3.6. Součástí dodávky bude dodací list/instalační protokol vystavený na kupujícího.
Uživateli musí být výrobcem předán protokol o zkouškách elektrické části strojního
zařízení podle ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 18. Na zařízení musí být vystaveno a předáno
EU Prohlášení o shodě (případně jiný dokument posuzující shodu).

IV.
Doba a místo plnění
4.1.
Prodávající se zavazuje realizovat dodávku (dodat) kupujícímu dle bodů 3.1 až 3.3.
Předpokládaný termín dodání 1 ks žíhací pece je 3-5 měsíců od podpisu smlouvy, nejdéle
však do 25. června 2020, plně v souladu s ukončením projektu k 30.6.2020. Místem plnění je
areál společnosti CRYTUR, spol. s r.o. v Turnově.
4.2. Prodávající se zavazuje, že dodávku uvede do provozu a splní další body prokázání
způsobilosti dle bodu 3.3 do 30 kalendářních dní od doručení dodávky na místo plnění.
4.3.
Závazek prodávajícího dodat a instalovat zboží je splněn okamžikem převzetí
kupujícím po instalaci dodávky a prokázání způsobilosti dodávky k užívání podle bodu 3.3.
Dodávka zboží bude potvrzena kupujícím na dodacím listu/instalačním protokolu.
4.4.
Před uvedením el. zařízení do provozu musí být konečnému uživateli provedeno
poučení o jeho správném a bezpečném užívání a předána (buď revizním technikem, nebo
výrobcem) „Zpráva o výchozí revizi elektrické instalace“ podle norem ČSN 33 1500 a ČSN
33 200-6, jejímž předmětem je “přívod elektrické energie k zařízení”.

V.
Cena
Kupní cena zboží je stanovena cenovou nabídkou prodávajícího, která byla součástí nabídky
uchazeče zakázky.
Cena celé zakázky bez DPH činí
Cena celé zakázky včetně DPH činí
DPH činí

xxx
xxx
xxx
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VI.
Platební podmínky
6.1. Zálohová platba budou činit maximálně 50% dodávky na základě samostatné
objednávky.
6.2. Úhrada doplatku bude uskutečněna na základě vystavené zúčtovací faktury. Faktura
bude vystavená do 10 dnů ode dne prokázání způsobilosti dodávky a bude splatná do
30 dnů od jejího doručení kupujícímu za předpokladu, že faktura bude mít všechny
náležitosti daňového dokladu.
6.3. Při nedodržení termínů plnění ze strany prodávajícího s dodávkou zboží se sjednává
sankce ve výši 35% z ceny plnění v případě dodání po 25. 6. 2020, která odpovídá
ztrátě dotace kvůli nedodržení nejzazšího termínu realizace projektu.

VII.
Záruka na zboží
7.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu min. 12 měsíců ode dne podepsání
dodacího listu/instalačního protokolu.
7.2. Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Za vadu je
považován i případ prokáže-li se, že dodané zařízení nesplňuje či přestane splňovat
podmínky uvedené v zadávací dokumentaci výběrového řízení.
7.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7.4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo
mechanickým poškozením dodávky.
7.5. V případě reklamací je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny daného kusu zařízení za každý den prodlení mezi oznámením této skutečnosti a
její nápravou ze strany prodávajícího.

VIII.
Změny smlouvy
8.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovaným písemným oboustranně
potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě".
8.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců kupujícího a prodávajícího.
8.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,
pro který strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje nebo ustanovení právního předpisu, na nějž odstupující strana
odkazuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
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IX.
Závěrečná ustanovení
9.1. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění.
9.2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž prodávající i kupující obdrží po
1 exempláři.
9.3. Smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9.4. Dle §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9.5. Dodavatel se zavazuje uvádět na fakturu název a registrační číslo projektu.
9.6. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a
srozuměny s celým obsahem této smlouvy, a že pokud jim z této smlouvy plynou
jakékoliv povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají.
Za kupujícího:

V Turnově dne: …... 2020
......................................................................
Dr. Jindřich Houžvička, jednatel
CRYTUR, spol. s r.o.

Za prodávajícího:

V ……….. dne: ……. 2020
…………………………………………….
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