
Kupní smlouva 
podle ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění mezi  

 

smluvními stranami 

 

 

Název:   Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 

Sídlo:  Na Šutce 28, 182 00 Praha 8 

Zastoupena:  Mgr. Zbyňkem Drozdou 

IČO:      60461845  

(dále jen kupující) 

 

 

 Název   IN SPACE s.r.o. 

Sídlo:                               Letňanská 68/11, Praha 9 

Zastoupena:  Ing. Barborou Cekotovou 

IČO:                                 05529581 

  (dále jen prodávající) 

 

 

 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy 

  

1. Předmětem smlouvy je dodávka školního nábytku specifikovaného v příloze č. 1 – 

CN 20NA00052 a v příloze č.2 – CN 20NA00053, jeho doprava, vykládka, montáž a 

umístění na místo určení. 

 

 

Čl. II 

Doba a místo plnění 

 

1. Prodávající dodá předmět smlouvy nejpozději do 26.8.2019 

2. Předáním předmětu smlouvy se rozumí jeho převzetí kupujícím v místě jeho sídla.  

3. V případě prodlení s dodáním předmětu smlouvy uhradí prodávající smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč/den prodlení. 

 

 

Čl. III 

Cena díla 

 

1. Cena za předmět smlouvy je smluvní a nejvýše přípustná a stanovuje se následovně: 

 

Cena celkem bez DPH:  153.945,20 Kč                                                                          

  Cena celkem včetně DPH:  186.274,- Kč          

 (Slovy JednostoosmdesátšesttisícdvěstěsedmdesátčtyřiKč) 

 

Výše uvedená cena je konečná.  



Čl. IV 

Platební podmínky 

 

1. Kupující neposkytuje zálohy. Cena bude uhrazena kupujícím jako celek na základě faktury 

prodávajícího, kterou vystaví po předání a převzetí předmětu smlouvy. Prodávající na 

základě požadavků kupujícího vystaví fakturu dle jeho potřeb. 

2. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení kupujícímu. Platba se považuje z hlediska 

její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu kupujícího, 

pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.  

3. Kupující je oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných 

údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury 

kupujícímu. 

 

 

Čl. V 

Ostatní ujednání 

 

1. Předmět smlouvy bude zhotoven dle platných zákonů, vyhlášek a norem, vztahujících se  

k němu. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 

budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající  

a jedno si ponechá objednatel.  

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

5. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 

registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru 

smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv 

k uveřejnění. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Kupující i prodávající shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich svobodné vůle, vážně, 

srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Praze 26.6.2019   

Za kupujícího:                                         Za prodávajícího: 

 

 

Mgr. Zbyněk Drozda      

ředitel                                                            

       


