Rámcová kupní smlouva
I.
Smluvní strany
Dodavatel:
Název: 24U s.r.o.
Se sídlem: Zvole u Prahy, Skochovická 88, PSČ 252 42
Zastoupený: Bedřich Chaloupka, jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 74920
IČO: 26152584
DIČ: CZ26152584
Bankovní spojení:254952036/5500
(dále jen "prodávající")
na straně jedné, a

Objednatel:
Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2
se sídlem: Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 Břevnov, 169 00
zastoupena: Marcela Zavadilová – ředitelka školy
IČO: 48133761
(dále jen "kupující")

II.
Předmět smlouvy
2.1.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá 32 Ks iPad Air 32 GB WiFi, 32 Ks Sluchátka
Genius HS-G500V, 32 Ks Obal na iPad Air, 2 x iKufr na 24 iPadů, 1 x iMac 21,5“ i5
2,7GHz/8G/1TB, 6 x WiFi router a jejich instalace ve 4 učebnách a 2 kabinetech, iTunes
Gift card v ceně 10.000 Kč včetně DPH, 50 hod. konzultace, 4 x Apple TV + redukce na
HDMI a jejich instalace, 1 Ks Interaktivní tabule ActivBoard 378 PRO + projektor a její
instalace.

2.2.

Kupující se zavazuje předmět této smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.

III.
Doba a místo plnění
Povinnost prodávajícího dodat předmět této smlouvy je splněna písemným převzetím
kupujícího na adrese:Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2.
Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v této smlouvě v běžné pracovní době od 8.00
do 14.00. Na termínu a hodině dodání je nutné se telefonicky dohodnout.
Prodávající dodá zboží nejpozději do 20. dubna 2014.

3.1.
3.2.
3.3.

IV.
Kupní cena
4.1.

Strany se dohodly na kupní ceně za předmět této smlouvy, specifikovaný v bodě 2. 1.
takto:
Cena bez DPH
553.864,46,-Kč
DPH 21%
116.311,54,-Kč
Celková cena vč. DPH
670.176,-Kč

4.2.

Kupní cena bude zaplacena kupujícím na účet dodavatele vedený u Raiffeisen Bank.
V.
Všeobecné dodací podmínky

5.1.
5.2.

5.3.

Kupující je povinen při dodání předmětu této smlouvy zajistit, aby byl přítomen zástupce
školy, který dodávku převezme.
Přechod vlastnictví ke zboží
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího; převzetí bude
prokázáno podpisem a datem na průvodním dokladu.
Zaplacení kupní ceny
Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání zboží a fakturu vystaví
nejpozději do 14 dnů po dodání zboží.
Faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo obou
smluvních stran, uvedení množství dodaného zboží a den jeho dodání, bankovní spojení
obou smluvních stran, cenu dodaného zboží, fakturovanou částku, údaj o splatnosti
faktury. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů.
Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup § 98, písm. d) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takový
daňový doklad považován za neúplný a kupující vyzve prodávajícího k jeho doplnění. Do
okamžiku doplnění si kupující vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto
daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany kupujícího na základě
této smlouvy bude o prodávajícím správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem (§ 106a
zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění), má kupující právo od
okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby prodávajícímu uskutečněné na základě této
smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu
nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením
§109a zákona 235/2004 Sb.
Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové
údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.
5.4.

Podstatné porušení smlouvy
Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy nedodání zboží ani do 10 dnů po
uplynutí termínu dodání.
VI.
Záruka
Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti dodaného zboží minimálně po
dobu 24 měsíců. Po tuto dobu zajišťuje prodávající bezplatný záruční servis na všechny
komplety.
VII.
Smluvní pokuta, úroky z prodlení

7.1

7.2

Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v dohodnutém termínu (bod
3.3), je povinen zaplatit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z kupní ceny za každý
den prodlení.
Pokud objednatel nezaplatí kupní cenu stanovenou v této smlouvě
včas (dle podmínek této smlouvy), je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši
0,05 % z aktuální dlužné částky denně.

VIII.
Závěrečná ustanovení
8.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž obě vyhotovení mají stejnou
platnost. Každá smluvní stran obdrží jedno pare.
8.3 Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, pak se v ostatním na ni vztahují příslušná
ustanovení občanského zákoníku a další obecné závazné české právní předpisy.
8.4 Změna a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě po dohodě obou stran.
8.5 Podle dohody účastníků se písemnosti mezi nimi doručované v souvislosti s touto smlouvou
považují za doručené tehdy, pokud byly zaslány na adresu smluvní strany uvedenou
v záhlaví této smlouvy nebo na poslední písemně uvedenou adresu druhé smluvní strany i
tehdy, pokud adresát odmítne písemnost přijmout (pak je dnem doručení den odmítnutí
převzetí zásilky) nebo si zásilku nevyzvedne v úložní době (pak je dnem doručení poslední
den úložní doby) pokud bude písemnost vrácena poštou jako nedoručitelná, platí jako den
doručení den podání zásilky k poštovní přepravě.
8.6 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
8.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Praze dne …………………

Bedřich Chaloupka
prodávající

V Praze dne………………

Marcela Zavadilová
kupující

