PŘÍLOHA Č.2: OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY
PREAMBULE
Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky stanovené Zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány.
Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy).
Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy (samostatný soubor), který uchazeč použije pro zpracování
nabídky, tj. na vyznačených místech návrh doplní o požadované údaje (identifikační údaje, cena plnění), přiloží k němu všechny
přílohy (tj. přílohu č. 1 Propagační předměty včetně jejich specifikace a požadovaného množství, případně přílohu č. 2 Smlouva
podle § 51 odst. 6 Zákona), a podepíše dokument elektronicky způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče.
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NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY
uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 588 an. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen Smlouva)
1. SMLUVNÍ STRANY
Kupující
se sídlem:
k jednání pověřen
IČ
DIČ
kontaktní adresa

:
:
:
:
:
:

Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz
Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ: 601 77
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D., ředitel
00216224
CZ00216224
Kamenice 126/3, 625 00 Brno

dále jen : „kupující“
a
Prodávající
: …………………………………………………………………………………………………….…
se sídlem : …………………………………………………………………………………………………….…
zastoupený: ………………………………………………………………………….…..….…………………….
IČ:
:…………………………………………………………………………………………….……………………..
DIČ
: ………………………………………………………………………………………………………………….
zapsaná v obchodním rejstříku: …………………………………………………………………..…………………….
bankovní spojení : ………………………………………………………………………………………………………..
kontaktní adresa : ………………………………………………………………………………………….…………….
dále jen : „prodávající“
se dohodly takto:
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1
Prodávající je výlučným vlastníkem věcí – propagačních předmětů, jejichž specifikace a množství je přílohou č. 1
Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále také „věc“).
2.2
Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do
vlastnictví kupujícího.
2.4
Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se
zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmětnou věc celkovou kupní cenu ve výši ……………Kč
(slovy …………………………………………….. korun českých) bez DPH. Položkový rozpočet celkové kupní ceny je
součástí přílohy č. 1 Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
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3.2
Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený
v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
který je dnem podepsáni protokolu podle článku 4.3 této Smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho
doručení kupujícímu.
3.3
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. V případě, že daňový doklad
takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho
proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného
daňového dokladu.
3.4
Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající
právo odstoupit od této Smlouvy.
4. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY
4.1
Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 15.112010 na adresu Masarykova univerzita,
Institut biostatistiky a analýz, areál Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, 602 00 Brno. Nebude-li věc předána včas, je
kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše ceny nedodané věci za každý i započatý
kalendářní den. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.
Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na předávacím protokolu.
Nebezpeční nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím
vlastnictví.
4.2
Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména dopravu a balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím
věci nese kupující.
4.3
O předání a převzetí věci a souvisejících dokladů podle článku 5.1 této Smlouvy bude sepsán protokol
podepsaný oběma smluvními stranami.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY
5.1

Prodávající poskytuje na věc záruku v délce 2 roky, která běží ode dne předání a převzetí věci.

5.2
Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo
na bezplatnou opravu či náhradu věci provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou
slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo
odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.
5.3
Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti,
zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
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5.4
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti
za vady.
5.5

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

5.6

Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1
Smlouva zavazuje prodávajícího, aby umožnil 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).
6.2
Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečné odstoupit od Smlouvy především v případě, že
nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek
finančních prostředků. Nelze proto v tomto případě uplatňovat nárok na náhradu škody a případné prodlení s placením
daňových dokladů z tohoto důvodu.
6.3
Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona
č. 40/1964 Sb., v platném znění.
6.4

Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení.

6.5
Smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými a vzestupně
číslovanými dodatky.
6.6
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli
prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6.7

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne …………...

V ……….……… dne……………..

…………………………………
kupující

…………………………………….
prodávající
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