
KUPNÍ SMLOUVA č. 222/47019689/2018 
 

  Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany: 
 

1. Prodávající:  Selko Praha, s.r.o.. 
                           Se sídlem Tyršova 436, 254 01 Jílové u Prahy, Česká republika  
                           IČ: 475 50 287; DIČ: CZ 475 50 287 

                           Společnost vedená pod spisovou značkou C 21837 vedená u rejstříkového soudu v Praze 

                           Jednající Ing. Miroslav Pokorný, jednatel společnosti 
a 

2. Kupující:     SZeŠ Rakovník          

 Se sídlem na adrese Pražská 1222, 269 01 Rakovník II, Česká republika 

          IČ: 47019689, DIČ: CZ47019689 

Příspěvková organizace vedená pod identifikačním číslem 475 50 287 ve veřejném rejstříku 

  Jednající Ing. Ivan Kup, ředitel SZeš Rakovník 

 

 tuto kupní smlouvu: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží:  

Výrobek Ks Č. katalogu 

Skener ultrazvukový PL-3018V s digitální rektální sondou 1 0827a 

Rukavice veterinární  50 3029 

Kerolan 1 710 

 

2. Záruční doba na Skener ultrazvukový PL-3018V s digitální rektální sondou činí 24 měsíců.  
Záruční doba na baterii, která je součástí Skeneru ultrazvukového PL-3018V s digitální rektální sondou 
činí 6 měsíců.  

3.  Kupující se zavazuje od prodávajícího označené zboží převzít a zaplatit za jeho dodání kupní cenu 
sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. II. této smlouvy. 

 
 

II. 
Cena a platební podmínky 

 
1. Cena byla stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Výrobek Ks 

Č. 
katalogu 

Cena za 1 ks 

bez DPH 

CELKEM 

Kč bez DPH 

Skener ultrazvukový PL-3018V s digitální rektální 
sondou 1 0827a 52000 Kč 52000 Kč 

Rukavice veterinární  50 3029 0 Kč 0 Kč 

Kerolan 1 710 0 Kč 0 Kč 

CELKEM Kč bez DPH    52 000 Kč 

 

2. Cena dodávky bez DPH činí 52000,- Kč, včetně DPH činí 62920,-Kč,  
(slovy: Šedesátdvatisícdevětsetdvacet korun českých). 
 

3.     Sjednanou cenu se kupující zavazuje převést na účet prodávajícího vedený u České spořitelny, číslo účtu 
382784399/0800, a to nejpozději do 4.12.2018. 



 
III. 

Dodací podmínky 
 

1. Zboží bude dodáno na adresu kupujícího SZeŠ Rakovník, Pražská 1222, 269 01 Rakovník II, Česká 
republika. 

2. Prodávající se zavazuje plnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu a ve sjednané době. Dodržení doby plnění 
závisí od poskytnutí řádné a včasné součinnosti ze strany kupujícího. V této době je kupující povinen 
dodávku zboží přijmout. 

3. Předáním zboží kupujícímu se rozumí předání zboží kupujícímu na adrese Pražská 1222, 269 01 Rakovník 
II, a podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Nebude-li předávací protokol součástí 
dokumentace (přímý závoz), potvrdí kupující převzetí zboží řidiči dopravní společnosti.  

4.  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu.  
5.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplaceních kupní ceny v plné výši. 
 

 
IV. 

Termín plnění 
 

1.   Termín dodání: 21.11.2018  
 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.  Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran 

řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku platných na území České republiky. 
2.  Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle 

obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to 
výhradně formou písemnou. 

5.  Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a obě 
vyhotovení mají stejnou platnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rakovníku, dne 21.11.2018                                           V Rakovníku,   dne 21.11.2018 

 

za prodávajícího:                                                                za kupujícího: 
 

 

 

…...............................................................                        …................................................................ 
 Ing. Miroslav Pokorný                    Ing. Ivan Kup 

 Jednatel společnosti                    Ředitel SZeš Rakovník 


