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Kupní smlouva

č. 2019/05/04

uzavřená podle § 409 a následujících obchodního zákoníku mezi účastníky:

Prodávající:

Zastoupen:

Kupující

Zastoupen:

Lorch Schweilitechnik GmbH

Im Anwa'nder 24-26

715 49 Auenwald

ID:DE144748597

Bankovní spojení: Commerzbank Backnang

IBAN:DE 12 6024—

obchodním ředitelem

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava - Poruba

Česká republika

IČO: 61989100 DIČ: CZól989100

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.]—

Spisová značka: - vedená u Krajského soudu v - (Zřizovací listina)

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

děkan Fakulty strojní

  



l. Předmět prodeje .

Předmětem prodeje je svařovací hořák včetně příslušenství dle spec1f1kace v příloze č.1,

včetně montáže a zaškolení obsluhy v sídle kupujícího.

2. Cena a dodací lhůta

Mezi prodávajícím a kupujícím byla sjednána kupní cena ve výši

56.146,-Kč bez DPH

Uvedenou kupní cenou se rozumí celková cena zařízení včetně dopravy do místa předání,

instalace a zaškolení obsluhy.

Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy. Kupující

se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu na základě daňového dokladu.

3. Záruka a servis

Prodávající poskytuje záruku kupujícímu v délce dvanácti měsíců na funkčnost dodaného

produktu a jeho nezávadnost, na chyby materiálu a zpracování.

. Záruční lhůta začíná běžet ode dne převzetí zařízení kupujícím. Datum převzetí

zařízení kupujícím bude vyznačeno v předávacím protokolu. Do záruční lhůty se

nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže používat zařízení pro jeho vady, za

které odpovídá prodávající. Kupující je povinen uplatnit práva ze záruky u

prodávajícího nebo u smluvního servisu.

. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním nebo neoprávněným
zásahem do předmětu prodeje.

4. Doba a místo předání a převzetí zboží

Předání se uskuteční ve výrobním provozu kupujícího V areálu Vysoké školy báňské — TU
Ostrava v termínu oznámeném prodávajícím. Zařízení převezme po vyzkoušení a zaškolení
obsluhy pověřený pracovmk kupujícího.

Kupující pověřuje ve věci převzetí předmětu prodeje pana_,

_
tel:

5. Přechod vlastnictví

Obě strany se dohodly, že vlastnictví k předmětu prodeje přechází na kupujícího dnem
úplného zaplacení kupní ceny.

6. Sankce

Mezi prodávajícím a kupujícím se sjednává úrok z prodlení úhrady kupní ceny ve výši
0,03% 2 dlužné částky za každý den prodlení.

Neuhrazení faktury do 60 kalendářních dnů od termínu splatnosti je důvodem k odstoupení
od kupní smlouvy a kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu 20% z kupní ceny. Kupující
se pro tento případ zavazuje, že umožní vstup do své provozovny zástupcům prodávajícího ke
zpětnému převzetí zařízení a jeho odvezení.

Zpoždění předání předmětu prodeje o více než 30 kalendářních dnů je důvodem
k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího.



7. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních

stran převzala jedno vyhotovení.

Odstoupení od této smlouvy je možné v případech stanovených obchodním zákoníkem.

Odstoupení od smlouvy se provádí písemným podáním doručeným druhé smluvní straně.

Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou

číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky

budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.
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V Ostravě dne ..............................

 
 


