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KUPNÍSMLOUVA

Smluvní strany:

Odběratel: Garrett Motion Czech Republic sro

Zapsána v OR: u Krajského soudu v Brně, spisová značka C108012

Sídlo: Tuřanka 1387/100, Slatina, 627 00 Brno

IČ/ DIČ: 06610005/C206610005

Bank. spojem

Zastoupena _polečnosti

(dále také jako „odběratel“)

  

Dodavatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Centrum pokročilých inovačních technologií

Zapsána v OR: je zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., nezapisuje se do OR

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

IČ/ DIČ: 61989100/ C261989100

Bank- spojení_

(dále také jako „dodavatel")

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a nás|. zák. č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto kupní smlouvu:

Dodavatel se zavazuje, že odběrateli odevzdá věc/ službu, která je předmětem této

smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo kní a odběratel se zavazuje, že věc

převezme a zaplatí dodavateli kupní cenu.

Dodavatel prodává a odběratel kupuje do svého výlučného vlastnictví:

věc/ službu Tlumič komína + příslušenství, Hemisféra pro mikrofony, Odrazivá plocha

za kupní cenu ve výši 114 700,- + 187 OOO,- + 62 000,- , tj. celkem 363 700,-Kč bez DPH

slovy: Třistašedesáttři tisíc sedmset korun.

K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.
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Odběratel se zavazuje uhradit sjednanou kupní cenu na základě daňového dokladu —

faktury.

Nebezpečí škody přechází na odběratele převzetím věci.

Dodavatel je povinen předat předmět této smlouvy v požadované kvalitě a ve

stanoveném dodacím termínu do 15. 4. 2019 místo doručení.

Dodavatel poskytuje záruku vdélce 24 měsíců, přičemž záruční doba počíná datem

podpisu na předávacím protokole. V průběhu záruční doby se dodavatel zavazuje

odstranit vady nejpozději do 30 dnů poté, co mu odběratel vadu oznámí, pokud se

smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a nabývá

účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které vyplývají z této smlouvy a

nejsou v ni upraveny, se řídí právním řádem ČR, zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem

souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne :

   
rorektor ro VaV

s.r.o. p p

Odběratel Dodavatel
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