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číslo smlouvy kupujícího:

číslo smlouvy prodávajícího: 2018300702

Kupní smlouva
uzavřená podle občanského zákoníku
I.
Smluvní strany
1.1. Prodávající:
Prodávající:

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10494
Sídlo:

Pasecká 2374, 760 01 Zlín

IČO:

47917601

DIČ:

CZ47917601

Bankovní spojení:

Komerční banka, 1463660237/0100

Zastoupeno:
Kontaktní osoba ve
věcech smluvních:
Kontaktní osoby ve
věcech technických:

Ing. Jan Tichý
Ing. Jan Tichý
Jan Bartáček

dále jen „prodávající'
1.2. Kupující:
Kupující:

Slezská univerzita v Opavě

Sídlo:

Na Rybníčku 626/1,746 01 Opava

IČO:

47813059

DIČ:

CZ47813059

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor SU
Zastoupení:
Kontaktní osoba ve
Ing. Ivana Růžičková, MPA
věcech smluvních:
Mgr. Yvona Kaniová
Kontaktní osoby ve
věcech technických:
Tel. / Fax:
553 684111 /553 684 618
Bankovní spojení / č. účtu: Česká spořitelna, a.s., Opava/ 3118442/0800
dále jen „kupující"
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby
podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny
Preambule
Kupující tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho
závazků.
Prodávající je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky.
Prodávající tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající

z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.
Prodávající současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry kupujícího ohledně
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že bere na vědomí
všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že na základě tohoto zjištění přistupuje
k uzavření této předmětné smlouvy.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 2.7.2018 podaná v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka nábytku
pro Slezskou univerzitu v Opavě", v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").
Veškeré činnosti a dodávky uvedené v Kupní smlouvě, k jejichž výkonu se způsobem v této
smlouvě stanoveným prodávající zavazuje, budou také souhrnně označovány jako „Dílo".

II.
Předmět plnění
2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy,
a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu se
zadávacím řízením s názvem:

Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě
UK - Univerzitní knihovna SU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Předmětem plnění je tato dodávka:
Časopisecký regál (2-sloupcový s 8 boxy). Maximální délka všech 7 regálů: 440cm, Maximální
šířka: 40cm, Barva: světle šedá (případně s kombinací tmavě šedých čelních hran). Materiál:
lamino desky, Otevíratelná dvířka s vodící kolejničkou s možností aretace a zasunutí dvířek v
horní částí boxu (viz obrázek)
Trojmístná pohovka
Barva: černá
Maximální délka 200cm, maximální šířka 80cm
Materiál: velmi odolný pro každodenní používání
Sedací vak pro dospělé
Maximální výská: 75cm, maximální šířka: 70cm
Materiál: ekokůže
Barva: fialová (viz obrázek)
Sedací kostka nebo taburet
"^Budou umístěny k pohovkám
Barva: černá
Maximální velikost 50x50cm
Materiál: ekokůže
Popisovači nástěnná magnetická tabule + fixy a houbičky
Barva: bílá
Velikost: 120x90cm
Hliníkový rám, pevná konstrukce a nízká hmotnost, včetně odkládací lišty na popisovače
Magnetické provedení pro přichycení poznámek pomocí magnetů
Kvalitní magnetický lakovaný povrch (dobrý kontrast, nesmí zanechávat stopy smazaného
popisu)______________________________________________________________________

’^Tentýž design jako pohovky viz add 2
Barva; černá
Velikost: maximální délka 230cm, maximální délka pravé strany 180-200cm
Materiál: velmi odolný pro každodenní používání
Rozměr: 160x80
Barva: platinová bílá
Tvar desky: obdélník se zaoblenými rohy
Vhodné pro handicapované uživatele
Barva: černá, chromový kříž
Výškově nastavitelná, včetně područek
Maximální výška: 180 cm šířka: 140 cm
Tvar: obdélník
Barva: fialová (stejný odstín jako pytle) popřípadě tmavě šedá
Materiál: ekokůže/popřípadě nylon
Včetně nastavitelných popruhů s karabinkami (pro fixaci požadovaného tvaru)
’^Doplnění potřebného počtu vozíků do studovny
Pojízdný (průměr koleček min. 100 mm), vhodný do užších prostor, mírně klopeně kovové police
(červené barvy)
Barva: viz obrázek
Rozměry: výška 730 mm, šíře 700 mm, hloubka 400 mm
Malý odkládací stolek (bude umístěn k pohovkám)
Barva: bílá
Maximální velikost: 60x60cm
Lehký a snadno přenositelný
Barva; černá/tmavě šedá (případně s kombinací stříbrné) / stříbrná
Materiál: kovový
Velikost: 49cm x 176cm (není podmínkou)
Barva: stříbrná, stínidla v bílém provedení
Materiál: kovová, stínidla: matné sklo
Vybavena vedlejším ohebným ramenem, které lze libovolně sklánět a natáčet
Včetně nastavitelného stmívače
Nástěnka na přichycení poznámek
Maximální velikost; 150 x 100 cm
Uchycení možné horizontálně i vertikálně
Hliníkový rám s oblými plastovými rohy (barva rámu stříbrná/šedá)
Barva: tmavě šedá
Barva madla: magenta (fialová)
Materiál: plast
Objem: do 61
Na uši/přes hlavu
Barva: černá
Nastavitelná
Typ připojení: jack 3,5 mm
Materiál: plexi
Velikost: pro knihu formátu A4, hloubka kapsy A4 - 5 cm
Barva: průhledná

2.2. Součástí dodávky je i doprava.
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat nové doposud nepoužité zboží.
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží
vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty,
prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, pokud takové pro
dané zboží existuje.
Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
2.3. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.
2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném
podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného
zboží bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této
kupní smlouvy.
2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou
specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před
podpisem kupní smlouvy.
III.
Kupní cena a splatnost
3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně;
Cena bez DPH:
307.837,DPH 21% :
64M6r
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 372.483.- Kč
Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
- pokud dojde ke změně specifikace nebo rozsahu dodávaného zboží
3.3. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.
3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že
faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit
prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová
lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.
3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky
na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.
IV.
Doba a místo plnění
4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů
2.1. a 2.2.), do 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je: areál kupujícího

4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání,
minimálně 48 hod. před termínem dodání.

Záruční podmínky
5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a
bude splňovat požadované specifikace a parametry
5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců ode dne
převzetí kupujícím.
5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při
převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí
příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, emailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z
titulu odpovědnosti za vady je požadován.
5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k údržbě zboží.
VI.
Sankce
6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo
vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky za
každý i započatý den prodlení.
6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení
6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VIL
Změna závazku ze smlouvy
7.1. Kupující neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu
jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb.
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních
podmínek, která by
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení
odpovídaly této změně,
b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného
dodavatele, nebo
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
7.2. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
7.3. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné
stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné
a změna v osobě dodavatele
není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících
zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím
zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním
zadávacím řízení,
by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50
% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
7.4. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat,
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto
odstavce.
7.5. V případě postupu podle § 222 odstavce 5 nebo 6 zákona o veřejných zakázkách je
objednatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k
uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.
7.6. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku
rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o
změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový
nárůst související se změnami podle § 222 odstavců 5 a 6 zákona při odečtení stavebních
prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne
30 % původní hodnoty závazku.
7.7. Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení
dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné
pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v
souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu,
popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace
stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.
VIII.
Závěrečná ujednání
8.1. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8.2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající
jeden.
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