
Kupní Smlouva
uzavřená ve smyslu uSt. § 2079 a náSI. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní Strany

1.1. Prodávající: Gastron CZ a. s.
Sídlo: 768 23 Břest 149
Zastoupená: Josef Peřina
IC: 25555456
Dıč: 0225555456
Bankovní Spojení: KB Přerov
čisıø účtu: 27-1620830237/0100
Telefon: 777 569 920

(dále jen „prodávající“)

1.1. Kupující: Zařízení Školního Stravování Přerov, Kratochvílová 30
Sídlo: Kratochvílová 30, 750 02
Zastoupené: Bc. Hanou Ondrášovou
Pověřen jednáním: Bc. Hanou Ondrášovou
ıč: 49558277
DIČ: 0249558277
Bankovní Spojení : Česká Spořitelna Přerov
čisıø účtu: 3332865389/0800
Telefon: 724708346

(dá/e jen „kupujíCÍ”)

Prodávající a kupující Společně dále téže jako „Smluvní Strany“ a každá Samostatně jako
„Smluvní Strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní Smlouvu

2. Uvodní ustanovení

2.1 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movite' věci Krouhač CLSOE 230V
(dále jen „předmět lšoupěíí) na základě kupní Smlouvy Ze dne 14. l2. 2018. Doklad o koupi
této movité věci je součástí této Smlouvy, označený jako příloha Č. l.

3. Předmět Smlouvv

3.1 Předmětem této Smlouvy je Závazek na straně prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět
koupě S veškerým příslušenstvím a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu
koupě a závazek na Straně kupujícího tento předmět koupě s veškerým příslušenstvím převzít
a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
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4. Kupní cena

4.1 Smluvní Strany sjednávají za předmět koupě sveškerým příslušenstvím kupní cenu
ve výši 68.060,- Kč (slovy: šedesátosmtisícšedesát korun českých) bez DPH.
4. 2 Kupující se zavazuje Zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

5. Doba a místo předání

5.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě Sveškerým příslušenstvím
v termínu do 31. 12. 2018 v sídle organizace kupujícího.

5.2 Společně spředmětem koupě a jeho příslušenstvím se prodávající zavazuje předat
kupujícímu doklady nutné k převzetí a užívání věci a k uplatnění případných vad ztitulu
záruky zajakost.

6. Vlastnické právo

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že kupující Se stane vlastníkem předmětu koupě včetně
jeho příslušenství již okamžikem účinnosti této Smlouvy, bez ohledu na okamžik jeho
faktickěho předání a převzetí.

7. Přechod nebezpečí škody

7.1 K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě a jeho příslušenství dojde okamžikem
jeho převzetí ze strany kupujícího.

8. Odpovědnost za vady

8.1 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět koupě s veškerým příslušenstvím prodat a
že na nich neváznou žádné dluhy. zástavní práva či jiné právní vady.
8.2 Kupující prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že Si předmět koupě s veškerým
příslušenstvím řádné prohlédl a seznámil se S jeho Stavem.
8.3 V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě S veškerým příslušenstvím na
tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. §
2099 až 21 17 občanského zákoníku.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupraveně Se řídí českým právním řádem,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
9.2 Změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními Stranami.
9.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními Stranami.
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9.4 Tato Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v informačním Systému Registru smluv. Dle
Zákona č.340/2015 Sb., Zákon o registru Smluv, se zveřejňuji smlouvy a vystavené
Objednávky nad 50.000,- Kč bez DPH. Zařízení školního stravování Přerov zveřejní tuto
smlouvu v registru smluv, a to v termínu stanoveném tímto zákonem.

9.5 Tato smlouva je Sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž po jednom z nich obdrží každá
smluvní strana.
9.6 Obé smluvní strany shodné prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážné a
srozumitelné, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Břestu dne 14. 12. 2018 V Přerově dne 14. 12. 2018

za stranu prodávající za stranu kupující
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