Kupní smlouva

je

KUPNÍ sMLoUvA

uzavřena v souladu s $ 2079 a násl. zákona č .89/ 2ol2 Sb', obč anský
ztlkonik,ve znění pozdějš í ch předpisů .

č . kupují cí hoz ll0l20l9
č . pľ odávají cí ho:
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sľ nĺ ľ y
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kontaktní adresa:

Mv
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Technický ú stav pož áľ ní ochľ any
Pí sková 42'l43 00 Pľ aha 4-Modřany
tel.950 810 1ll, Í ax244 40l I 78
zastoupené : I ng. ondřejem Suchým, Ph.D.
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ředitelem Technické ho ú stavu pož áľ ní ochľ any
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Bankovní spojení : ĆNB, poboč ka Pľ aha
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00007064
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II.
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u Kľ ajské ho soudu v Hľ adci Králové
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č tu:
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PŘEDMĚT sMLoUvY

ž ebří ků dlę

ze dne 6.8. 2019.
Měľ ná

Název zboŽí
a zásahouý č tyřdí lnýnastavovací ž :ebÍ í kd le

Cena bez DPH

Č sNEN

4 7 typ

THZ NZ 4/ 8M

ks

t2

191 920,00

t91 820'00 Kč

DPHZI

o/ o

Cena dohodnuta ja ko koneč ná a nepřekoč itelná celkem vč .2l oÄ DPH
a dopľ avy
Slovy: Dvěstětřicetdvatisí cjednostodva koľ unč eskýcha dvacethaté řů

40282,20
232 t02,20

Mí sto plnění (předání zboź í )zMv-GŘ Hzs č R, Technický ú stav pož áľ ní
ochľ any, Pí sková 42,14301 Pľ aha 4
Dodací lhů ta: nejpozději do 3t.r0.20t9
Předmět smlouvy je za kupují cí ho oprávněn

převzí t:

Předání a převzetí předmětu smlouvy dle odst. I I bude potvľ zeno na
dodací m listu nebo předávací m pľ otokolu.
III.

Záruč ní doba je stanovena na 24 měsí ců .

ZÁRUKA

I v. PLATEBľ Í

pooľ ĺ Í ľ xy

Fakturu, kde jako odběľ atęl buĺ lę uvedęno: č eská republika
- Ministerstvo vnitra, Nad Š tolou 936ĺ 3, 17034 Praha 7-Hoteš ovice, pří jemce:
Mv-GŘ HZs č R' Technický ú stav pož ární ochrany, Pí sková 42, t430l Praha
4-Modřany, která budę splňovat nálęŽitosti dle ust, 29
$
ziĺ kolra č ' 235/ 2004 Sb', o dani z přiĺ ĺ anéhoĺ lnoty a tlle ust.
$ 435 obč anské hozttkoní ku, zaš le prodávají cí vę ĺ lvou vyhotovení oh a s potvľ zeným
dodací m lí stem na kontaktnĺ adresu' Sptatnost faktury 2l dní .

Pľ odávají cĺ je opľ ávněn pož adovat na kupujlcĺ m ú ľ okz prodleni

za nędodĺ ż enĺtermí nu splatnosti faktury ve výš i o,O5 % z opľ ávněně
fakturované č ástky vč etně DPH zą kaž dý i započ ,aty den prodlenĺ .
Maximální rnýš e sankce je celková cena dodávky vč ętně DPH'
Kupujicí je oprávněn poŽadovat na pľ odávají cí msmluvní pokutu
za nedodrŽení teľ mí nu dodání předrnětu plnění dle kupní smlouvy, a to
ve vyš i
0'05 % z ceny nedodané ho předmětu plnění vč ętně DPFI zakaŽdý
i započ ,aý den prĺ ldlení .Maximálrrĺ výš e sankce je celková cena dodávky
vč etně
DPH.

Kupují cí je oprávněn poŽadovat na prodávají cí m smluvní pokufu
za nedodľ Ženĺ doby pro odstľ aněni zjiš těných vad na základě reklamace,
a to ve
výš i 0'05 o/ o z ceily ľ ęklamované ho předmětu plnění vč etně
DPH, a to zakahdý i započ ,aĘ den pľ odí enĺ .Minimální výš e sankce je 500,- Kč
za

den.
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v.

zÁvERElľ Á usľ ł ľ ovoNÍ

Tato smlouvaje vyhotovena vę třęch stejnopisech, znichż dva obdrŽĺ kupují cĺ
ajeden prodávajicl.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnĺ mi stranami.
Tato smlouva nabývá ú č innosti dnenr uveřejnění v registru smluv.

Prodávajicĺ bezjakýchkoliv výhrad souhlasl se zveřejnění m cęlé ho tęxtu
smlouvy vč etně vš ech pří loh.
Kupujĺ cí zaš le v souladu se zákonem 340/ 20| 5 Sb', zákona o registru smluv
oboustranně podepsanou smlouvu správci registľ u smluv
k uveřejnění ' osobní ů daje smluvnlch stran budou před odeslání m anonymizovány
v souladu s nařizení m EP č '2016/ 679.

Zjistt'likupují cĺ vadyjakostinebododánijiné hodľ uhudodané hozboż ipŕ idodánĺ ,jeoprávněnodmí tnoutjejichpřevzetí aodkupní smlouvy

odstoupit. odstoupení od smlouvy bezodkladně oznámi pľ odávajĺ cí mu.
Veš keré spory mezi smluvní mi stľ anami budou řeš eny nejprve smí rně.
Nebudę-li smí ľ né hořeš ęní dosaŽęno, budou spory řeš eny v soudní m

ŕ í zęni'
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