Příloha č. 2

KUPNÍ SMLOUVA Č. 5/12/VS
(DLE § 410 OBCHOD. ZÁK.)
Uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem.
1. Objednatel:
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno
DIČ: CZ 62156489
Organizační součást: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Zastoupená:
Ing. Vladimírem Dolejským, PhD., ředitelem podniku
pro věcná jednání Ing. Lubomírem Novákem, CSc., vedoucím střediska 33
Zřízena ze zákona, zapsána v Živnostenském rejstříku magistrátu města Brna
2. Zhotovitel:

I.
Předmět smlouvy
Výroba a dodávka ocelových lan jednostranně či oboustranně koncovaných, různých délek
a průměrů. Plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je věcně a termínově přesně
specifikováno v Nabídkovém listu, který je přílohou č. 3 výzvy. Jedná se přitom o maximální
objem plnění, který nemusí být vyčerpán. Konkrétní dílčí plnění bude dodavatel v rámci
celkového objemu stanoveného Nabídkovým listem zadavateli poskytovat podle jeho
požadavků - objednávek.
Veškeré použité materiály musí být dodrženy dle specifikace uvedené v Nabídkovém listu.
Změny mohou být provedeny jen po písemném souhlasu objednatele.
II.
Čas plnění
Termín plnění – viz Nabídkový list v příloze č.3.
Při nesplnění termínu dokončení díla zhotovitelem může být toto postihnuto smluvní pokutou
ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
III.
Cena plnění
Cena je sjednána dohodou ve výši …..…………….,- Kč + DPH za maximální objem plnění.
Slovy: ………………………………………………. + DPH
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IV.
Způsob fakturace a placení
Fakturace bude průběžně vždy po ukončení dílčí objednávky a předání předmětu veřejné
zakázky dle Nabídkového listu, splatnost faktur 30 kalendářních dnů.
Za pozdní úhradu faktur vystavených zhotovitelem může být účtován úrok z prodlení ve výši
0,5 % ze splatné částky za každý započatý den prodlení.
Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou
činnost. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře základ daně, sazbu daně a sdělení, že výši
daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do
15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5
kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli
z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech,
zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem
z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
V.
Záruka zboží
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na kvalitu provedení a kvalitu použitého
materiálu dodaného předmětu smlouvy.
VI.
Místo plnění
Místem předání a převzetí díla je Výzkumná stanice ŠLP ML Křtiny.
VII.
Ostatní ujednání
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat
za objednatele - Ing. Vojtěch Formánek, Jaroslav Gregor
za zhotovitele - ……………………………………………………
Tato smlouva o dílo, jakož i práva a povinnosti z ní vyplývající, se řídí obchodním zákoníkem
a stává se platnou dnem jejího podpisu oběma účastníky.
Veškeré její změny a dodatky musí být provedeny písemně a vzájemně odsouhlaseny.
Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle.

V ………………………………

Ve Křtinách …………………….

.............................................
za zhotovitele

..............................................
za objednatele
Ing. Vladimír Dolejský, PhD.
ředitel podniku
2

Digitálně podepsal Mgr.
Kateřina Němcová
DN: C=CZ, O=Mendelova
univerzita v Brně [IČ 62156489],
OU=8401, CN=Mgr. Kateřina
Němcová,
serialNumber=P262148
Důvod: Potvrzuji správnost
a úplnost tohoto dokumentu
Umístění:
Kontakt:
Datum: 27.02.2013 14:57:55

