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Kupní smlouva 
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
mezi 

 
Obchodní jméno: SEVKO PLUS s.r.o. 
Zastoupeným: Radek Dufek, jednatel společnosti 
Sídlo: Schweitzerova 37, 779 00 Olomouc 
IČ: 25821717 
DIČ: CZ25821717 
Firma zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského obchodního soudu v Ostravě,oddíl C,vložka 17430 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc 
Číslo účtu: 27-4176330247/0100 
Telefon/fax: 585 223 697 
(dále jen „prodávající“)  
 
a 
 
Obchodní jméno: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 
Zastoupeným: RNDr. Ing. Rostislavem Halašem, ředitelem školy 
Sídlo: Studentská ul. 4/2, 796 01 Prostějov  
IČO: 441 599 60 
DIČ: kupující není plátcem DPH   
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.; č. ú.: 153 234 131/0300 
(dále jen „kupující“) 
Spojení: ředitel: 582 301 402; halas@rg.prostejov.cz 
 spojovatelka: 582 301 411; rgazs@rg.prostejov.cz   
 technické a org. zajištění ŠJ: 582 301 422, hruba@rg.prostejov.cz  

 
Čl. I 

Předmět koupě  
 
1. Předmětem koupě dle této smlouvy je převod vlastnického práva k věci uvedené v Čl. I této 

smlouvy včetně jejího příslušenství, tj. dodávka tunelové elektrické košové myčky na nádobí 
s kapacitou mytí 150 košů/hod. s příslušenstvím do místa dodání, tj. do školní jídelny zadavatele 
s dopravou, demontáží stávající myčky a montáží a zapojením nové myčky do provozu včetně 
napojení vstupního postranního podavače a výstupního válečkového dopravníku, se zaškolením 
obsluhy, dále včetně výchozí revize – vše dle technické specifikace uvedené v Zadávací 
dokumentaci.   
 

2. Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje předmět koupě a přijímá jej 
do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu.  

 
Čl. II 

Kupní cena  
 

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dodávaného zboží 762.300,- Kč včetně 
DPH, která je stanovena v krycím listu nabídky prodávajícího (příloha č. 2 Zadávací 
dokumentace), jenž je uveden v příloze této Smlouvy.  
 

4. Kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, její výši lze měnit jen v případě změn 
daňových předpisů nebo státem schválené cenové inflace. V této ceně jsou zahrnuty veškeré 
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náklady související s dodávkou, tzn. i s dopravou a zapojením do provozu včetně výchozí revize a 
zaškolení obsluhy v místě dodání, tj. ve školní jídelně kupujícího. 

 
5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po splnění dodávky objednaného zboží. 

 
6. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu na jeho účet kupní cenu dle příslušné faktury 

v termínu splatnosti na ní uvedeném. Obě smluvní strany si dohodly lhůtu splatnosti v délce 14 
dnů od data dodání zboží. Lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.   

 
7. Doručování faktury provede prodávající včas: 
 a) při předání zboží oprávněné osobě kupujícího proti potvrzení o převzetí společně 
s Předávacím protokolem nebo 

 b) zasláním na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy.  

8. Faktura musí obsahovat nejméně: 
- označení smluvních stran s uvedením sídla, IČ, DIČ 
- číslo faktury 
- termín splatnosti, bankovní spojení dodavatele 
- konkrétní rozpis dodávky 
- fakturovanou částku celkem 
- základ daně a DPH 

 
Čl. III 

Další ujednání 
 
1. Prodávající je povinen dodat zboží a zajistit bezplatnou dopravu do místa plnění zakázky, podle 

zadaných technických podmínek v Zadávací dokumentaci, a to v takové jakosti a provedení, které 
je nastaveno prodávajícím v tabulce „Technické parametry dodávky“ (příloha č. 2 Krycí list 
nabídky) a která je uvedena v příloze této Smlouvy. 

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do stanoveného termínu, tj. nejpozději do 8. 2. 
2019 a montáž a zprovoznění provést v termínu jarních prázdnin od 1. 2. do 8. 2. 2019.   

3. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletně zapojenou, zprovozněnou a zrevidovanou 
myčku včetně zaškolené obsluhy, splňující všechny technické požadavky (viz Příloha č. 2 – Krycí 
list) společně s doklady nezbytnými pro užívání myčky a kupující tuto skutečnost svým podpisem 
potvrdí na Předávacím protokolu. 

4. Prodávající poskytne záruční dobu, tj. odpovědnost za vady na prodaném zboží v délce 24 měsíců 
na všechny součásti dodávky. Záruka není podmíněna jakýmikoliv placenými servisními úkony 
ani jinými podmínkami, které by vyžadovaly dodatečné náklady na straně kupujícího. Pokud by 
záruka vyžadovala dodatečné náklady, musí být zcela zahrnuty v nabízené ceně. 

5. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z odpovědnosti za 
vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

6. Odpovědnost za škodu na zboží přechází okamžikem předání zboží kupujícímu v místě splnění. 
Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno okamžikem zaplacení kupní ceny. 

7. Vady dodávaného zboží je prodávající povinen odstranit neodkladně v co nejkratším termínu, tak 
aby nebyl narušen provoz výuky a aby nedošlo ke znehodnocení zboží, určeného k reklamaci, 
příp. výměně. Kupující informuje prodávajícího o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy 
kupující vady zjistil, pokud je nezjistil hned při přejímce zboží. 

8. Kupující má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží, které mělo být dodáno a dodáno 
nebylo, za každý započatý den prodlení (dle podmínek výběrového řízení). 

9. Nedodržení podmínek této smlouvy může být důvodem k odstoupení od Smlouvy. 
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Čl. IV 
Závěrečná ujednání 

 
1. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena dobrovolně, po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden 
kupující. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

7. Prodávající v souvislosti s předmětem smlouvy hrazené z veřejných prostředků souhlasí se 
zveřejněním kupní smlouvy a jejího obsahu tak, jak je, na webových stránkách zadavatele a v 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., zákon o registru smluv a tuto skutečnost 
bere na vědomí. Zveřejňuje zadavatel zakázky.  

8. Obě strany plně respektují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zachovávají 
mlčenlivost o veškerých skutečnostech souvisejících s osobními údaji, s nimiž bude nakládat 
v rámci svého plnění této smlouvy. Osobní údaje nebudou sdělovány (ani jiným způsobem 
nezpřístupněny) osobám, které nejsou oprávněny k takovým informacím přistupovat. Osobní údaje 
budou chráněny před zneužitím, neoprávněným pozměněním apod. 

 
 
 
V Olomouci dne 16. 11. 2018                                                                V Prostějově dne 30. 11. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

prodávající  kupující 
 
 
Příloha:  
 
Krycí list nabídky vč. technických parametrů dodávky 


