
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzaťeli

l. B2B PartDer s.r.o, sidlem osra\a. Zábřeh. Plzeňská č,p. ]070. PsC 700 j0. íČ
]7830306, DIČ: CZ 27830306, zaps. v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl C,
vložka 52826. zastoupena jednatelem Pavlem Králem
(diile jen,.prodávající")

&

2. Základní škola Eavlíčkův Broě Konďná 1884, se sídlem
Konečni 1884, 580 01 Havličkuv Brod IČ:7O910995,
zastoupena Vgr. Janou Beninkovou
{ d,ile jen -k. upující')

tuto

kupní smlouvu
dle zákona č. 89/2012 Sb., občan§ký zákonft

článek 1

1. Prortáraiící;e rýlučnitn l1asmlkem zbož dle ceDoré nabídk}, P\ ! 990103 8 (35 k šaaft
rla nohách modry'_ ]5 ks šatník na nohách oÉnžo\j). T níž je ur eielo zboži. Lr= e je

Fiedmětem 1éto kupní smlour1, (dlile jen .Zboží'). PonŤzeíá objodti\-{a §,oii jako pii:oha
l).iiil ou součást této kupní srr oury.

2, Prodávající prodár,á kupujícimu Zboži za cenv uvedenou v č1. 2 této smlour1 a krrpujici
uvede!é Zboži za tuto cenu kupuje, tj. pŤodávajicí se zavazuje, že kupujícímu odevzdá Zboži
dle boctu 1. iohoto článku a umož[í mu naby vlastnické pťávo k tomuto Zboží a kuprrjicí se
zalaz,ttje, že Zboži pieýezíne a zaplatí prodávajícímu jeho L:upní cenB, to vše dle této
.,llo,1.),

článek2

', 
Smlulní stmny se dohodly na celkové kupní certé zaZbožiye yýši 237 047,- Kč § DP}i

2. KupltJící se zavazuje Zapladt v,jše uvedenou kupni ceĎu prodávajicimu na účet \ ei-ie:lý u

Komerční banl(y a,s., ě-:ú, 43-6980'190227I0100 do 14 dnůod data \Ystaveni faktury.
]a ceŇ bude připoěteno DPH podle předpisů platných v době lystavení faktuŤy.

čtenet 3
Picdi i á přel,zetí předmětu koupě, nab},tí vla§tnického púYa

'. i',,;r1],,:iicl .e zlr tzaie drlriat Zboži dle čIánku l kupuj ícimu ve ]hůtě lo 26,7-201r. ] .., v.
]']ii, a]l]ch. př;'loirr ilisieln Codání bude í'akturační adrcsa. Součástí Codár,ky llerr , -eni

': ,, r ',r.,,ll. c .bczt ra ntt.tc,

'a. ,..,,i,!],i.,(,či ši{od_Y na Zi]oží na kupujícílro přechází okarrržikem pielzelí lboží \'i::,t ické

l. l ,,, ]:l l"nr:ži t-.ilchózi !]. kllpujiciho okamžikem úfuady kupni cen1 vč. DPl í,

/," /q



3.. Prodavajicí odpovídá za tady vysk),tující se La Zbožl ke dni jebo přev7etí kupujicím.
Zjewé vady nebo nekompletnosti dodávky je kupující povinen uplatnit u prodávajícího
llejpo7déji do dvou (2l pracolŤťch dnů od převzed Zbož od pieprarce.
Piipadné reklamace a útoky z odpovědnosti za ,lady je tieba uplatnit v souia<lu
s ustanoveními uvedenými v zákoně č. 89i2012 Sb., občanský zíkoník,

l, iato srnlorrva se jinak řídi ustanoveními uvedenými v ziikonu č. 8912012 Sb." obianský
ziliolrik a předpisv s tin souvisejicími_
3, lilnlu1ni Stran), sjcdnál,ají. že ma.jí v úmyslu práWi následky íéto smlouvy zacho\,at, \' této
tt]u\islosti se kupu_jici ve smyslu § 1794 odst. 2 občZ výslovně vzdává práva požadovat
Z,tlleni smlou\)-pro případný hrubý nepoměr vájemných plnění a proh]ašuje, že plnění
prijirirá za sjedriurou kupnj cenu, tj. je ji ,.náma hodnota přijímaného ploění.
-l. .Tito smlour a je sepsána ve dvou vyhotoveních, z lichž každá strana obdží po j ecfiom
i \,iloio\.etí,

5. Změrry či dodatlry této sIÍ ouvy vyžadují písemnou formu.

\' Ostldvě,Yne 4,f./ za t/ V Havlíčkor,,č Brodě, dne 20.5,]019
dl

2,y

, čtrinet a
Smluvní pokuta, od§toupelí od §mlouvy

1. Vpřípadě odstoupení od kupní §mloulT je kupující povileE doručit Zboá do sídla
plodrivajícího ve lhůtě ť,í í3) dtrů od doručeni odstoupeDí.
2, V piípadě nedodržení lhůty splatnosti je L-upující povinen
pokuiu ve ťši 0,5% z dllrž]É část§ zakaždý den prodlení.


