
Kupní smlouva č. : 011 l 2019

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 8912015 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno,
Plovdivská 8, příspěvková organizace
IČO : 75156237, DIČ : CZ75156237

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, Spisová značka 1607 Pr

Zhotovitel:

se sídlem : Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno

za níž jedná : Mgr. Tomáš jedlička, ředitel školy
bankovní spojení - číslo účtu :

vedený u banky :

dále jen ,,Objednatel"

GASTROSUN, s.r.o.
IČO : 63478421, DIČ : CZ63478421

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle c, vložce 20642
se sídlem : Příkop 2A, 602 00 Brno
za níž jedná : Ing. Michal Kubant, jednatel společnosti

bankovní spojení - číslo účtu :
vedený u banky :
dále jen ,,Zhotovitel"

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo:

Dodání ,,Mycího centra na bílé nádobí do školní jídelny - Waldorfská základní škola a mateř-
ská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace dle Cenové nabídky K2019082 a Ob-
jednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

ČLÁNEK 2 ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany si ujednaly, že Zhotovitel dílo dokonči do : 30. 09. 2019
2.2 Místo plněni : Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěv-
ková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno

ČLÁNEK 3 CENAA ZPŮSOB PLACENÍ

3.1.Celková cena je dohodou stanovena částkou ve výši 193 810,00 KČ VC. DPH.

3.2.Cena za dílo je splatná následovně:

a) záloha ve výši O % ceny, tj. částka 0,00 Kč, do 5 dnů po podpisu této smlouvy;
b) zbytek ceny ve výši 100 %, tj. 193 810,00 vC. DPH, bude zaplacen do 21 dnů od obdrže-
ní faktury po převzetí díla.

ČLÁNEK 4 ZÁRUKA ZA JAKOST

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na dílo dle této smlouvy v délce trvání
12 měsíců ode dne předání.



ČLÁNEK 5 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

5.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky dále uvedené.
5.2. Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu

ji podepisují.

V Brně dne : 02. 09. 2019

Waldorfská základni škola a mateř-
ská škola Brno, Plovdivská 8, pří-
spěvková organizace
Mgr. Tomáš jedlička, ředitel školy

GASTROSUN, S.,.0. ·J y
Ing. Michal Kubant, jednatel spo-
lečnosti



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GASTROSUN, S.R.O.

ČLÁNEK 1 ROZSAH PLATNOSTI
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP") jsou vždy nedílnou součástí
smlouvy o dílo mezi námi jako zhotovitelem a objednatelem. Tyto VOP jsou platné i pro veš-
keré budoucí obchodní transakce. Podpisem smlouvy o dílo vyjadřuje objednatel sou-
hlas s těmito VOP a jejich akceptaci.

ČLÁNEK 2 VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
2.1. Tímto si vyhrazujeme vlastnické právo k předmětu díla, a to až do úplného uhrazení
sjednané ceny objednatelem.

ČLÁNEK 3 NÁROK NA NÁHRADU ÚJMY
3.1. Naše povinnost k náhradě skutečné újmy způsobené porušením smlouvy o dílo je ome-
zena výší objednatelem uhrazené ceny za dílo a povinnost k náhradě nepřímé újmy (ušlého
zisku) je vyloučena. Objednatel tímto výslovně souhlasí s tímto omezením odpovědnosti za
újmu. Zánikem smlouvy o dílo nejsou dotčena ustanovení tohoto článku těchto VOP.
3.2. Předchozí ustanovení tohoto článku se však nevztahuje na náhradu újmy na zdraví či
újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

ČLÁNEK 4 SANKCE
4.1. My jako zhotovitel jsme oprávněni účtovat objednateli ode dne nás|edujÍcÍho po vzniku
prodlení se zaplacením sjednané ceny za dílo až do dne úplné úhrady úrok z prodlení ve výši
stanovené platnými právními předpisy.
4.2. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, je objednatel povinen zhotoviteli uhra-
dit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4.3. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000,00 kč za každý započatý den prodlení.

4.4. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů od doručení nebo předání.
4.5. Zaplacením smluvní pokuty či poskytnutím jiné náhrady objednatelem či třetí osobou
z důvodu prodlení se zaplacením ceny díla není dotčen nárok zhotovitele žádat k úhradě ce-
lou újmu způsobenou prodlením objednatele se zaplacením ceny díla.

ČLÁNEK 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Změna smlouvy o dílo je možná jen písemně.
5.2. Pokud se při provádění předmětu smlouvy o dílo vyskytne potřeba provedení dalších
prací, které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného
rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, v němž
se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena, nebude-li smluvními stranami smlouvy
o dílo sjednáno něco jiného.
5.3. Ujednáním podle těchto VOP je vyloučeno jakékoliv postoupení smlouvy o dílo nebo ja-
kéhokoli jednotlivého práva nebo povinnosti, a to včetně postupu podle ustanoveni § 1897
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vyjma případů, kdy výslovně písemně jednotli-
vé postoupení povolíme.


