
Kupní smlouva

Smluvní strany:

l. Objednavatel: "
Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
IČ: 00837385, DIČ: CZ00837385
Zastoupený: Ing. Petra Fialová, ředitelka
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Strážnice, číslo účtu

2. Dodavatel:
Albra, spol. s r.o.
Havlíčkova 197
250 82 Úvaly
IČ: 251 41 732, DIČ: CZ25141732
Zastoupený: jednatelem, Alenou Brajerovou
Bankovní spojení: Česká Spořitelna
Číslo účtu:

uzavírají tuto kupní smlouvu

I.

Předmět smloúvY

dodávka učebnic dle niže uvedené specifikace a dle uskutečněného výběrového řízení:

Rozsah dodávky:
· Maturita Solutions Elementary Student's Book, 3rd edition - 27 kusů
· Maturita Solutions Elementary Workbook, 3rd edition - 27 kusů
· Maturita Solutions Pre-lntermediate Student's Book, 3rd edition - 91 kusů
· Maturita Solutions Pre-lntermediate Workbook, 3rd edition - 91 kusů
· Maturita Solutions Intermediate Student's Book, 2nd edition - 83 kusů
· Maturita Solutions Intermediate Workbook, 2nd edition - 83 kusů

II.
Doba plnění

Plněni této dodávky se uskuteční nejpozději do 30. 9. 2019
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III.
Kupní cena, způsob a lhůta úhrad

l. Cena dodávky dle ČI. l. činí 123 831,27 Kč bez DPH, t.j. 136 213,- Kč vC. DPH.
2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
3. Manipulační náklady (obal a doprava dodávky na adresu sídla kupujícího) jsou započteny v ceně.
4. Kupující je povinen uhradit cenu předmětu plnění dodávky na základě faktury. Faktura bude
prodávajícím předložena ve dvojím vyhotovení a bude splatná do 10 kalendářních dnů ode dne
doručení na adresu kupujícího. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než které byly
sjednány v kupní smlouvě. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti faktum nově
vyhotovit.
6. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode
dne doručení faktury nově vyhotovené.
8. Platby budou probíhat výhradně v KČ bezhotovostním převodem, na základě daňového dokladu.
9. Právo fakturace vzniká dnem předání dodávky dle této smlouvy.

IV.
Místo plnění

Místem plněni dodávky je Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, 696 62
Strážnice.

V.
Dodací podmínky

Dodávka bude uskutečněna v režin]u náhradního plnění.
Náklady na přepravu předmětu smlouvy a případné pojištěni hradí prodávající.
Vlastnické právo k předmětu smlouvy kupující nabývá dnem převzetí dodávky.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání sjednané částky z účtu kupujícího.

VI.
Záruka a odpovědnost za vady

Prodávající bude odpovídat za vady dodávky zjištěné po řádném předáni předmětu smlouvy po
dobu záruční lhůty, která je stanovena na 24 měsíců. V záruční době je prodávající povinen vady
neprodleně a bezúplatně odstranit.

VIl.
Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti neupravené touto snilouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a
souvisejícími právními předpisy.
Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
vzestupně číslovaných dodatků.
Smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech, l stejnopis je určen pro kupujícího a l pro
prodávajícího.
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Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v
tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrnjjí svým podpisem.

V Rajhradu dne 12. 9. 2019 Ve Strážnici dne 12. 9. 2019

u

Ing. Petra Fialová, ředitelka
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