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podeji a koupi zboží uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

^ ^ zákoníku

kupní smlouva

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený: 
Kontaktní údaje: 
Bankovní spojení:

{dále jen prodávající)

I. Smluvní strany

Petr Srnka
Komenského 84, 397 01 Písek
48216321
CZ5804271979
Petrem Srnkou
telefon: 604 168 567
7572910247/0100

Objednatel:

Obchodní firma: 
Se sídlem:
IČ:
Zastoupený: 
Kontaktní údaje:

Bankovní spojení:

{dále jen kupující)

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod 
60128071
Ing. Hanou Hlaváčkovou, ředitelkou organizace 
e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz. m.piskac@,ddhb.cz. 
mobil:728 501 415, 731 544 626 
2765710257/0100

11.
Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodávat kupujícímu: pracovní oděvy v druhu, 
množství, jakosti a ceně stanovené podle stálé nebo jednotlivé objednávky kupujícího a možnosti 
nabídky prodávajícího.

III.
Objednávka

Kupující objedná zboží písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Objednávka musí obsahovat 
druh a množství požadovaného zboží, termín dodání, místo dodání a,cenu dle aktuálního ceníku 
prodávajícího, který tvoří přílohu této smlouvy.

IV.
Místo plnění

Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu v místě a na adrese uvedené v objednávce.

mailto:h.hlavackova@ddhb.cz


v.
Způsob dodání

K přechodu vlastnického práva ke zboží dojde jeho převzetím a potvrzením dodacího listu kupujícím. 
Prodávající nenese zodpovědnost za případné rozdíly zjištěné dodatečně, pokud nebude provedena 
řádná přejímka zboží. Objednávky budou uspokojovány prostřednictvím vlastní dopravy 
prodávajícího, pokud nebude dohodnuto jinak.

VI.
Cena

Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za ně dohodnutou kupní cenu. Smluvní strany se 
dohodly, že kupní cena za jednotlivé výrobky bude vycházet z ceníku, který je přílohou smlouvy. O 
změnách cen jednotlivých výrobků je prodávající povinen informovat kupujícího před dodáním 
objednaného zboží v dostatečném předstihu tak, aby kupující mohl upravit svou objednávku. 
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí těch výrobků, u kterých zjistí, že cena na dodacím listu je 
vyšší než cena uvedena v ceníku aktuálním v době objednání výrobků. Náklady na dopravu zboží do 
místa upřesněného v objednávce hradí prodávající.

VII.
Platební podmínky

Kupní cena odebraného zboží včetně DPH bude kupujícím uhrazena na základě faktury 
prodávajícího, přičemž její splatnost činí 14 dnů od doručení kupujícímu.
Ceny výrobků musí odpovídat cenám v době jejich objednání. Faktura musí mít náležitosti daňového 
dokladu.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení kupujícího s placením 
faktur. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě opakovaného porušování čl. II. A VI. 
této smlouvy.

IX.
Reklamace

Prodávající odpovídá za vady dodaných výrobků. Vadami se rozumí zejména: nedodání ve lhůtě 
objednávky, jiná cena zboží při jeho převzetí než jaká byla aktuální v době jeho objednání, poškození 
obalu nebo zboží, nedodání zboží v objednaném množství. Případná reklamace a uplatnění 
odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 SB., občanského zákoníku.



X.
Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny (zrušení, změna místa dodávky, bankovní spojení apod.) jsou smluvní strany 
povinny si vzájemně sdělit do dvou dnů od doby, kdy ke změně došlo.

Smlouvaje sepsána ve dvou stejnopisech, z niehž jeden obdrží prodávající a jeden kupující. Smlouva 
se uzavírá na dobu urěitou, od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019. Před uplynutím doby může každá smluvní 
strana smlouvu také vypovědět. V takovém případě výpovědní lhůta ěiní jeden kalendářní měsíc a 
počne běžet prvním dnem měsíce následujíeího po doručení výpovědi druhé straně.
Na ukončení smluvního vztahu se strany mohou také dohodnout.
Platnost a účinnost smlouvy nastává dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.

V Havlíčkově Brodě dne 18. 3. 2019

Za prodávajícího

KomonskAho 84.'S9Z 01 Písek , 
48216321 Dtó3ejfí.8042'^192¥ 

-tel: 'Krl
Srnka

Za kupujícího
nov pro seniory

©

Domov pro seniory Havlíčkův Brod 
Ing. Hana Hlaváčková 

ředitelka



^IK:

yázev Popis výrobku Cena bez DPH
, iKG-Kšň Kalhoty do gumy s kapsami+ šňůra 210,00

/ Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. DPH= 21%


