
Počet výtisků: 3 výtisk č.:
Počet listů: 1 Přílohy: -

Kupní smlouva uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen "občanský zákoník")

KUPNÍ SMLOUVA Č.: ď6/.-'YOí" "57'6"

I. SMLUVNÍ STRANY

KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍ

Česká republika Obchodní firma: Hsport s.r.o.
Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje Sídlo: Dačického 176/10
Zubatého 1, 614 00 Brno 614 00 Brno

Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán Statutární orgán: Ing. Martin Huněk, jednatel
ředitel Hasičského záchranného sboru
jihomoravského kraje

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v
Brně, oddíl C, vložka 28829

Bankovní spojení: Bankovní spojen j;
Číslo účtu: Číslo účtu:
lČ: 70884099 IČ: 25509110
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DIČ: CZ25509110

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

Název zboží Měrná Množství Cena za m.j. bez DPH
jedn.

veslařský trenažer vodní Fluid Rower E-316 pro PS Pohořelice ks 1 28 834,71 Kč

veslařský trenažer vodní Fluid Rower E-316 pro PS Rosice ks 1 28 834,71 Kč

Celkem 57 669,42 Kč
DPH 21% 12 110,58 Kč

Dodací lhůta: do 30.11.2016 včetně faktury Cena včetně DPH:
Záruční doba: 24 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem
Cena dohodnuta ako konečná a nepřekročitelná celkem:

Místo plnění: osobní odběr na prodejně v Brně, ulice Nováčkova
Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:

69 780,00 Kč

69 780,00 Kč

Ill. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající zašle fakturu v 1 vyhotovení s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu kupujícího.
Splatnost faktury je 21 dni od doručení do sídla kupljjÍcÍho. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.

lV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodřženi termínu splnění předmětu plněni ze strany prodávajÍcÍho se sjednává smluvní pokuta ve výši
0,05% z ceny vC. DPH předmětu plněni za každý, byt' i započatý den prodlení, a to až do dodáni předmětu plnění;
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
2. Pro případ prodlení kupujÍcÍho s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý,
byt' i započatý, den prodlenI.
3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v
plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s
ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany tím potvrzuji, že přistupuji na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit
zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen "občanský zákoník"). Účastnici jsou povinni dbát, aby při úpravě
smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
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