Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Smlouva o dodávce zboží a služeb

Číslo smlouvy: 06/2016

Smlouva o dodávce zboží a služeb
Smluvní strany
Název organizace:
Adresa vč. PSČ:
IČ/DIČ:
Odpovědná osoba:
Kontakt:
E-mail:
Banka:
Číslo bankovního účtu:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
000 98 639/CZ00098639
Ing. Libor Lenža, ředitel
571 611 928
libor.lenza@astrovm.cz
Komerční banka, a.s. pobočka Valašské Meziříčí
3937851/0100
(dále jako objednatel)
a

Název:
Adresa vč. PSČ:
IČ/DIČ:
Společnost zapsána:
Odpovědná osoba:
Kontaktní osoba:
Kontakt:
E-mail:
Banka:
Číslo bankovního účtu:

…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
(dále jako dodavatel)

Preambule
Výše uvedené smluvní strany jednají při uzavření této smlouvy a převzetí z ní plynoucích
práv a povinností vůči sobě navzájem čestně a v dobré víře v úmysl druhé smluvní strany.
Smluvní strany prohlašují, že ke splnění svých závazků z této smlouvy vyplývajících vyvinou
veškeré možné úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat. Smluvní strany dále prohlašují,
že jsou plně způsobilé k uzavření této smlouvy a jejich právo tuto smlouvu uzavřít není
žádným způsobem omezeno.

1. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka vnitřního vybavení pro objekt odborného pracoviště
v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. – nábytek a úložné a expoziční systémy dle
specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
1.2 Nedílnou součástí dodávky jsou i služby spojené s řádnou instalací vybavení (nábytku)
na místě plnění, pečlivým ustavením a zabezpečení proti převrácení včetně kompletace
(skel, polic, kování apod.).
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2. Termín a místo plnění smlouvy
2.1 Dodávka zboží podle specifikace v čl. 1. této smlouvy bude realizována do 20. prosince
2016.
2.2 Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy – budova odborného
pracoviště.

3. Cena a platební podmínky
3.1 Cena stanovená touto smlouvou je totožná s cenou nabídnutou v poptávce, je neměnná
a konečná.
3.2 Celková cena dodávek činí:
Cena bez DPH Kč
(slovy ….)
Cena vč. DPH Kč
(slovy ….)
Podrobné členění ceny jednotlivých částí je uvedeno v příloze smlouvy.
3.3 Cena za dodané zboží bude uhrazena jednorázově po písemném převzetí celé dodávky,
vystavení faktury dodavatelem a předání faktury odběrateli. Faktura musí splňovat
náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní ode dne doručení
objednateli.
3.4 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
3.5 Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jiným
prokazatelným způsobem a to v písemné podobě.
3.6 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele, nedojdeli na základě dohody smluvních stran k zaplacení jinou formou a v jiném termínu.

4. Záruční podmínky
4.1 Záruční doba je 36 měsíců. Záruční doba běží ode dne písemně potvrzeného převzetí
zboží.
4.2 Nebezpečí za škody na zboží či dodávkách přechází na kupujícího až po písemně
potvrzeném převzetí zboží od dodavatele.
4.3 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli zjištěné vady zboží.
4.4 Dodavatel se zavazuje vyřizovat všechny záruční opravy v místě instalace. Dále se
zavazuje, že reklamační řízení nebo opravářský zásah zahájí nejpozději do 3 pracovních
dnů po nahlášení reklamace, vady či poruchy.
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4.5 Reklamace, vady a poruchy budou objednatelem hlášeny e-mailem na adresu uvedenou
a předanou objednateli dodavatelem a dodavatel dále uvede jméno osoby, která bude
záležitost vyřizovat.
4.6 Dodavatel se zavazuje učinit všechna opatření, aby délka opravy či vyřízení reklamace
nepřekročila lhůtu 2 dnů.
4.7 Neodstraní-li dodavatel vady ani ve sjednané lhůtě, příp. neposkytne-li přijatelné náhradní
řešení nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vadu neodstraní, může odběratel žádat
slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
4.8 Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody.

5. Sankční ujednání
5.1 Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
dodávky uvedené v článku 3. této smlouvy za každý den prodlení s předáním díla bez vad
a nedodělků.
5.2 Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
dodávky za každý den prodlení s odstraněním vady vzniklé po předání díla dle článku 4.
této smlouvy.
5.3 Pro případ prodlení s úhradou plateb dle čl. 3. se smluvní strany dohodly, že zhotovitel má
právo požadovat a objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý
den prodlení až do zaplacení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne vyzvání
k zaplacení. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.
5.4 Zaplacením sankce není nijak dotčeno právo druhé strany na úhradu škody, vzniklé
neplněním sankcionované strany.

6. Další ujednání
6.1 Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran
formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran.
6.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve
po zveřejnění v Registru smluv.
6.3 Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy
České republiky.
6.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel
a 1 vyhotovení dodavatel.
6.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Příloha č. 1 – SPECIFIKACE k poptávce 01-2016 vnitřní vybavení - odborné pracoviště.
6.6 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede
objednatel.
6.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, včetně jejich
příloh, v plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část smlouvy ani její přílohy,
nenaplňují znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.
6.8 Dodavatel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů - jméno,
příjmení, adresa bydliště, č. účtu, podpis, e-mail, telefon, kontaktní adresa, DIČ (bude
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upraveno podle právní podoby dodavatele), a to s jejich zveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatelem.
Souhlas uděluje dodavatel na dobu uveřejnění smlouvy v registru smluv, tedy na dobu
neurčitou. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automatizovaně
prostřednictvím svých zaměstnanců. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.
V souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, má dodavatel právo na přístup ke svým osobním údajům (zejména právo na
poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich
zdroji, povaze zpracování a o příjemci osobních údajů). Zjistí-li dodavatel, že zpracování
jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo
v rozporu se zákonem, má na základě § 21 tohoto zákona právo požadovat od správce
vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.
6.9 Dodavatel se zavazuje uchovávat doklady související s plněním této zakázky a taktéž se
zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu
těchto dokladů a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).
6.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Valašské Meziříčí dne …………….

Valašské Meziříčí dne …………….

Za objednatele

Za dodavatele

Ing. Libor Lenža, ředitel
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

…………….
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