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KUPNÍ sMLouvA 
uzavřená v souladu S ustanovením 92079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

Zákoník, 

ve zněním pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
smluvními stranami: 

metaloflox Bohemia s.r.o. 
se sídlem: Mariánské náměstí 956/6, Znojmo 
zastoupena: 
ıćz 27697428 
DlČ: CZ27697428 
bankovní spojeni: Raiffeissen bank, a.s. 

číslo účtu: 1170076002/2700 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně, Oddíl C, vložka 

52824 

(dále jen ,,prodđvaiícı'”) 

Technicke služby mista Nymburka, 9.0. 
se sídlem: V Zahrádkách 1536/8, 28302 Nymburk 
zastoupena: 
rc; 00067041 
Dıćz CZ00057041 
bankovní Spojení: KB Nymburk 
číslo účtu: 11934191/0100 

(dále jen „kupující ”) 

l . 

Předmět koupě 

Předmětem koupě dle této Smlouvy je následující zboži: 
Šatní skříňky, lavičky a Ostatní věci blíže specifikované v Příloze 

Č. 1 této smlouvy pro Technické služby 

města Nymburkı, p.o.. 
Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu výše uvedené zboží blíže specifikované 

v Přiloze č. 1 této 

smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické pravo k němu. Kupující se zavazuje, že zboží převezme 
a zaplatí 

prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku ll. této Smlouvy. 

Prodávající se zavazuje Zajistit dopravu zboží a dodat jej do miâta plnění 
určeného včlánku lll. této 

smlouvy, a to ve smontovaném stavu. Prodávající se dále zavazuje instalovat 
zboží na ktomu účelu 

připraveném místě, tj. rozmístit je v šatnách na adrese: V Zahrádkách 1536/8, Nymburk. 

ll. 

Kupní cena 

Kupní cena výše uvedeného zboží činí dohromady 129 864 Kč bez DPH, tj. 157 
135 Kč vč. DPH 21% 

(slovy Jedno sto padesát sedm tisíc jedno sto třicet pět korun českých). 

Dojde~li ke změně zákonné Sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH účtovat 
DPH v platné 

výši. 

stmııu -r



ıu. 

Místo ø aaaa pınčflr 

Prodávající je povinen dodat zboží do následujícího místa plnění: 
Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace (dále také jen jako „místo pinňní"). 

Kupující prohlašuje, že je oprávněn nechat umístit zboží ve výše uvedeném místě plnění, a zavazuje se 
poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou kdodání / umístění zboží do tohoto místa 

plnění, zejména zpřístupnit místo plnění V okamžiku dodání zboží a zajistit vyklízené prostory pro jeho 

umístění. 

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží jeho předáním kupujícímu na výše uvedeném místě plnění. 
Kupující je povinen zboží převzít. \/případě, že kupující zboží nepřevezme, splní prodávající svoji 

povinnost dodat Zboží, jestliže umožní kupujícímu se zbožím nakládat v místě plnění. Nebude~li možné 
ponechat zboží v místě plnění, je prodávající oprávněn nechat zboží na náklady kupujícího uskládnit, 

přičemž povinnost prodávajícího dodat zboží je tímto splněna, O místě uskladnění prodávající 

kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží 3.týden v měsíci březnu 2019, přičemž prodávající je 

oprávněn plnit i po částech. Kupující je povinen vden dodání ve výše uvedeném místě plnění zboží 
převzít a zajistit prostory pro jeho umístění. Prodávající jej uvědomí O době dodání zpravidla alespoň 
3 dny předem. Bude-li muset prodávající po určitou dobu zdúvodu na Straně kupujícího ìboží jíž 

připravené k dodání nechat uskíadnit, je povinen uhradit náklady na jeho uskladnění kupující. 

IV. 

Platební podmínky 

Kupní cena zboží ve výší 157 135 Kč vč. DPH bude uhrazena do 15 dnů od vystavení faktury a podepsání 
dodacího listu při převzetí Zboží. 

Na kupní cenu zboží vystaví prodávající kupujícímu fakturu - daňový doklad se všemi zákonnýrni 
náležitostmi. 

V. 
Ostatní ustanovení 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným Zaplacením kupní ceny v plné výši dle této Smlouvy. 
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, případně okamžikem, kdy prodávající 
splní svou povinnost dodat zboží. 

Doklady týkající se zboží, které jsou nutné nebo potřebné k užívání či volnému nakládání se zbožím, je 
prodávající povinen dodat Současně S předăvàným zbožím. 

Poruší-li kupující povinnost převzít zboží, např. odmítne-lí jej převzít či oznámí-li prodávajícímu, že zboží 

nepřevezme, nebo že O zboží jíž nemá zájem, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu 
ve výši 50% kupní ceny vč. DPH. V takovém případě je prodávající oprávněn od této Smlouvy odstoupit 
a svůj nárok na smluvní pokutu jednostranně započítat na nárok kupujícího na vrácení částí kupní ceny 
zboží uhrazene' prodávajícímu dle článku lv. odst. 1 písm. aj této smlouvy, a to k okamžiku odstoupení 
od této smlouvy. Ujednání o Smluvní pokutě nemá vliv na případný nárok-na náhradu škody. 

Poruší-li prodávající povinnost dodat zboží v dohodnutèm termínu dodání dle ustanovení článku lll. 

odst, 4 této kupní Smlouvy, je kupující oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit. 

Prodávající poskytne kupujícímu na dodané zboží záruku v délce trvání 24 měsíců ode dne podepsání 
předávacího protokolu O převzetí zboží bez vad a nedodčlků. 

Uplatní-li kupující u prodávajícího řádně a oprávněné svá práva z vadného plnění, sjednávají si Strany, 
že prodávající vady zboží odstraní / zboží opraví čí dodá chybějící věcí ve lhůtě přiměřené druhu a 
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povaze vady, nejpozdeji však do 10 praçovnich dnů od upíatnëní. Nebudevíí tak prodávajícím učiněno, 
je prodávající povinen poskytnout kupujícímu Slevu Z kupní ceny ve výši 50% ceny vadného či 

chybëjícího zboží (dle Přííohy Č. 1 této kupní Smlouvy) a tuto částku vrátit na bankovní účet kupujícího 
uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 10 dnů od uplynutí íhùty pro opravu či dodání zboží. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

Tuto Smlouvu lze zrušit nebo měnit pouze písemnýmí dodatky. 
Ukáže-íí se jakékoli ustanovení této smlouvy (jakákoli její část) nepíatným, nemá to víív na platnost 
ostatníeh jejich ustanovení (částí smlouvy). 

Osoby podepísující tuto smlouvu prohíašuji, že jsou k ušinêní tohoto právního jednání, tj. k uzavřenı 
této smlouvy za přísíušnou smluvní stranu oprávněny. 

Smíouva je vyhotovena ve dvou Stejnopìsech, přičemž kupující obdrží jedno a prodávající jedno její 
vyhotovení. 

Tato Smlouva vyjadřuje úplně a správně vůlí smluvních stran, była uzavřena svobodně, vážně, určitě 
a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji obě smluvní 
Strany Svůj podpis. 

V Znojmě dne Ú 3 V Nymburku dne

z 
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