
KUPN i SMLOUVA
vzayřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a

násl. občanského zákoníku č.89l20I2 Sb. (dále jenOZ)
mezi těmito smluvními stranami:

prodávající:
se sídlem
zastoupený:
IC:
DIČ
bankovní spojení
č. účtu:

a

kupující:
se sídlem
zastoupený:
IC:
DIČ
bankovní spojení
č. účtu:

Základní škola F.L.Čelakovského, Strakonic e, Jezemí 1280

Jezemí 1280, 38601 Strakonice
Mgr. Kolesová Jaroslava
47255897
cz47255897
čsoB
1768361/0300

v tomto znění:

článet I
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat a namontovat

kupujícímu předmět koupě myčku stolního nádobí a rovněž dodat doklady
týkajících se předmětu koupě (např. návody k obsluze, zárvční list...), a to Za

podmínek dle přiložené specifikace dodávlry @le bodu 2 Výzvy k podání nabídlrY

na realizaci veřejné zakázlql malého rozsahu) . Kupující se zavazuje na zákIaďě

této smlouvy dodané zboži převzít do svého vlastnictví a zaplaíit prodávajícímu
dohodnutou kupní cenu.



Článek It
Kupní cena, platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena činí:

Celková cena dodávky bez DPH: Kč ..

DPH Kč

Celková cena dodávky včetně DPH: Kč ..

Nabídková cenaje stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná
se zapoČtením veškeých nákladů, rizlk, zisku a finančních vlivů (např. inflace)
Po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci.
KuPní cena je splatná po dodání zboží, na záklaďě faktury vystavené
prodávajícím.
K fakturované ceně prodávajícíjako plátce daně zpřiďané hodnoty připočítává
daň z přidané hodnoty odpovídaj ící zákonrté úpravě v době plnění.

LhŮta splatnosti daňového dokladu je I5 dní po doručenífaktury kupujícímu.
ZáIohaje nepřípustné.
Záruční doba je 24 měsíců.
Cena dopravy a montážeje zahrnuta v ceně zboží.

Článek III
Termín a způsob dodúní

Prodávající se zavazuje zboží dodat do místa sídla kupujícího tj. na adresu
Skolní jídelna Jezerní 1280 píiZákladní škole F.L.Celakovského,
Strakonic e, J ezerní 1280, J ezerní 1280, Strakonice, a to nejpozděj i do
24.1.2018

Clánek IV
Odpovědnost zu vady

Prodávající poskytuj e nazboží záruku v délce 24 měsíců od data pŤevzetí zboží
kupujícím.
Po dobu záruční lhůty bude zboží způsobilé k použití pro ujednaný, jinak
obvyklý účel a zachová si ujednané, obvyklé vlastnosti.



Pro oznámení jakékoliv vady za zboží plaíí, že kupující se zavazuje oznámit
vadu prodávaj ícímu řádným písemným oznámením doručeným prodávaj ícímu.
S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po oznámení
prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dní, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.

Článek V
Smluvní pokuý

Prodávající se zavazuje zaplati kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01oÁ (bez
DPH) z ceny sjednané v této smlouvě, ato zakaždý i započatý den prodlení
s dodáním zboží.

Kupující se v případě jeho prodlení se zaplacením ceny zavazt4e zaplatit
prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 oÁ (bezDPH) z dlužné
částky, ato zakaždý i započatý den prodlení.

Článek VI.
Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obďržíkaždá
ze smluvních stran.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákonač.34012015 Sb. o registru smluv. Smlouva
nabýváúčinnosti okamžikem jejího vkladu do registru smluv. Povinnost
uveřejnit tuto smlouvu se zavazuje kupující.

{Jzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne
pod č. usnesení

ve strakonicích dne

Prodávající Kupující


