
KUPNÍ SMLoUVA č.: ...............
(podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezismluvnímistranami kupní
smlouva tohoto znění:

l.

Smluvní strany

1. Prodávající
Název, sídlo: Gastro servis Drak s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 162474
se sídlem: Cíglerova 1085122,18/0 00 Praha 8

lČ: 29045347
DlČ:CZ29045347
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: FRANT|ŠEK ZNAMENAČex- jednatel
Bankovní spojení: FlO Banka, a. s.
Číslo účtu: 2900469508/201 o

Telefon: 739 866 44

2. Kupující
lnstitut postg raduál n ího vzděl áv áni ve zd ravotnictví
se sídlem Ruská 2412185,100 05 Praha - Vinohrady
lČ: 00023841

DlČ: CZ00023841
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: MUDr. Antonín Malina, Ph.D.,MBA - ředitel
Bankovní spojení: ČNB
Číslo úětu: 1 9535-101/o71 o

Telefon: 271019111

l!.
. Předmět plnění

Dodávka
1) konvektomatu Retigo B2011b, včetně příslušenství v ceně 372255,00 Kč bez DPH,
2) změkčovaěe vody Softener B v ceně 7 565,00 Kě bez DPH.

ll !.

Kupní cena
1) Celková cena bez DPH je stanovena ve výši 379 820,00 Kě

DPH 21 o/o 79 762,20 Kč
CELKEM včetně DPH 459 582,20 Kč
Slovy: čtyřistapadesátdevěttisícpětsetosmedsátdvěkorunyčeskédvacethaléřů včetně DPH /

2) Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupízboží (včetně dopravy do místa plnění,
instalace a zaškoleníobsluhy, cla, skladování, atd.),

3) Cena je cenou nejvýše přípustnou.
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Doba plnění
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prodávající bude plnit tuto smlouvu postupně takto: dopravou, instalací a zaškolením obsluhy

v místě.

v.
Všeobecné dodací podmínky,

Adresa dodání zbožl ainstalace: 14o oo Praha 4 _ Michle, Budějovická 15 (hotel lLF),

přechod vlastnictví ke zboží:

KupujícÍnabývávlastnictvíkezboŽípokompletnírlhraděpředmětukupnísmlouvy.

vl,
Platební podmínky

prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodáni a potvzení převzetí zboží osobou

určenou statutárním zástupcem kupujícíhoái"řúu vystaví dnem převzetI zbožL

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu,

Kupujícíjepovinenzaplatitfakturudo30kalendářníchdnůodjeiíhodoručení.
kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové

rJdaje, neobsahuje ,jrt*", i dohoonutyóň ňaiéiitosti. Šitatnost se v tomto PříPadě Pozastaví

azačnenově běžet Jně, Jorueení správně vystavené faktury,

Zátohu kupující neposkytuje,
Vll.

Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a)prodávajícínedodázboŽíanidol4pracovníchdnůpouplynutídodacílhůty.
b)neuhrazeníveškenýchplatebspojenýchspředmětemplněníkupujícímu.

Vlll.
Záruka

prodávající prohlašuje, žezaručujed9|odnuté vlastnostizboží podle záručních podmínek' které jsou

podrobně uvedeny ";;r"č.řň 
tistecn ronuJřtornatú a změkčovaěe a to po dobu 24 měsíců,

lx.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

Nedodáji prodávající zboži ve stanovené lhůtě uvedené v kupní smlouvě, může kupující

uplatnit smluvní porutu-iělyiio,os ,n 
=é"iíJu*r, "óót"e 

opH za každÝ, byť i započatý,

iij|ij',l,| kupující kupní cenu dte platebních podmínek kupní smlouvy, může prodávající

uolatit nárok na rlroky zprodlení u"uysi"Ó,Ó{-i" ri"r.Pňcene easikY za kaŽdý' bllť i

zápoěatý, den prodlení.
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x.
DaIší ujednání

1) Osobou pověřenou jednáním za kupujícího ve věci přijetí dodávky zbožíje lng. Ondřej Fuxa,
MBA, manažer Hotelu lLF.

2) Obě strany mají právo odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
druhou stranou (viz čl. Vl!.).

3) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými, oboustranně
podepsanými dodatky.

4) Tato smlouva se řídí příslušnými ustanovenímiobčanského zákoníku.
5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdží prodávající a

jeden stejnopis kupující.

v praze dne Z+.,74 ?é 2 4 -ll- 2016
Y Praze dne ...
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