
KUPN i SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a

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

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

a

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

Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonic e, J ezemí 1 2 8 0

Jezel:;rí 1280, 38601 Strakonice
Mgr. Kolesová Jaroslava
47255897
cz47255897
čson
176836Il0300

v tomto znění:

Článet t
Předmět smlouvy

předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat a namontovat

kupujícímu předmět koupě konvektomatu a rovněž dodat doklady týkajících se

pródmětu kóupě (např. navody k obsluze , zaruční list...), a to za podmínek dle

pnlozuné ,pnitqt oi" dodóvl<y. Kupující se zavazuje na základě této smlouvy

dodané zaozi píevzít do svého vlastnictví a zap\atit prodávajícímu dohodnutou

kupní cenu.



Článek II
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 """"""""",-

Nabídkov á cenaie stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná

se započtením ,rósk.qí"h nákiadů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace)

po..iou dobu rea1izaóe zakázky v souladu s podmínkami uvedenýmiv zaďávací

dokumentaci.
Kupní cena je splatná po dodání zboží, na zák\adě faktury vystavené

prodávajícím.
I<fakturované ceně prodávajícíjako plátce daně zpŤtďané hodnoty připočítává

ďaízpřidané hodno§ odpovídaj íci zákonné úpravě v době plnění,

Lhůta splatnosti daňového dokladu je 15 dní po doručenífaktury kupujícímu,

ZáIohaje nepřípustné.
Záruění dobaje 24 měsíců.
Cena dopravy amoníáže je zahmuta v cené zboží,

Článek III
Termín u způsob doddní

Prodávají cí se zavazuje zboží dodat do místa sídla kupujícího tj, na adresu

šňl;i lfi;ňul""..ňi r z so píi základní škole F.L.č elakovského,

Strakonice, Jezerní 1280o Jezerní 1280, Strakonice, ato nejpozději do

24.1.2018

článek IV
Odpovědnost zu vady

prodávající poskytuj e na zboži zÁkuv délce 24 měsíců od data převzetí zboží

kupujícím.
Po dobu záruěnílhůty bude zboží způsobilé k použití pro ujednaný, jinak

obvyklý účel a zachovási ujednané, obvyklé vlastnosti.



Pro oznámení jakékoliv vady za zboží platí, že kupují cí se zavazuje oznámit
Yadu Prodávaj Íc Ímu řádným p í s emným oznámením áoruč eným pro dávaj ícímu.
s odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po oznámení
Prodávajícímu nejPozděj i do 2 pracovních dní, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Clánek V
Smluvní pokuty

Prodávající se zavazqe zaptati kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,0l yo (bezD|"l Z aenY sjednané v této smlouvě, ato zakaždý i započatýlen prodlení
s dodáním zboží.

kupující se v případě jeho prodlení se zaplacením ceny zavanlle zaplatit
prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,0t oÁlbez ĎrHý z ilužné
částky, ato zakažďý i započatý den prodlení.

Článek VI.
Tato smlouva mŮŽe být měněnapouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smlouva se vYhotovuje ve dvou stejnopise ch, znichžpo jednom obdržíkaždá
ze smluvních stran.
Smluvní stranY berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění
v registru smluv Podle zákona č.340l2O15 Sb. o rógistru ,-l,rrr. Smlouva
nabýváúČinnosti okamžikem jejího vkladu do registru smluv. povinnost
uveřejnit tuto smlouvu se zavazujekupující.

(Jzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města strakonice dne
pod č. usnesení

ve strakonicích dne

Prodávající Kupující


