lllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllIlllllllllllllllll

GFPOPOÚIXQLS

Kupní Smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo nám. 108/1, 682 01

Zastoupené starostou

Ing.

VYŠKOV

Karlem Golclemundem

00292427
DIČ: CZ00292427
Telefon: 517 301 111
ıčz

(dále jako ,,kupující")

3

GORDIC

spol. S r.0.

se sídlem: Erbenova 4, 586 O1 Jihlava, Zapsaná v

obchodním

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9313

zastoupený:

Ing.

Jaromírem ŘeZáčem,jednatelem

47903783
Dıčz CZ47903783
Telefon: 567 309 136, 567 303 601
Fax: 567 307 343

a

rejstříku u

generálním ředitelem

ıčz

I

Iıı

(dále jako ,,prodávajıcı

)

podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
Zákoník”), ve Znění pozdějších předpisů takto:

Předmět Smlouvy
Smlouvou a na základě podmínek sjednaných vtéto smlouvě
zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované včl.
odst. 2 této smlouvy a kupující se
zavazuje toto zboží převzít a Zaplatit za ně cenu stanovenou v čl. III. této Smlouvy.
I.

1.

Prodávající se touto

l.

Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí čárové kódy vytištěné na samolepícím
(dále jen ,,PlD"), a to 200 000 ks P|Dů bílých.
2.

.js

/L,\/

štítku

1

79.

12.

71118

II.

1.

Prodávající se zavazuje dodat Zboží kupujícímu nejpozději do 14

Smlouvy do místa
2.

Práva a povinnosti smluvních stran

plnění,

dnů od účinností této

kterým je sídlo kupujícího.

Prodávající sdělí kupujícímu termín převzetí zboží, a to nejpozději 1 den před

termínem

převzetí.

dodané zboží od prodávajícího za podmínek
převzít.
kupující bezdůvodně odepře řádně a včas
Pokud
Smlouvou
touto
stanovených
dodané zboží převzít nebo požádá O Změnu termínu převzetí Zboží, není prodávající
vprodlení.
3.

Kupující je povinen řádně a včas

4.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího

III.

1.

dnem

převzetí zboží kupujícím.

Cena a platební podmínky
Cena zboží činí částku ve výši:

54.000 Kč bez DPH (slovy: padesát čtyři tisíc korun českých)
65.340 Kč včetně DPH (slovy: šedesát pět tisíc tři Sta čtyřicet korun českých).
2.

Kupující je

povinen uhradit tuto kupní cenu na základě daňového dokladu

vystaveného prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je dohodou
smluvních stran stanovena na 14 dní ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu
kupujícímu.
3.

Sjednaná cena Zahrnuje dopravu do místa plnění.

smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího, kterýje správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané

4.

Úhrada

za plnění Z této

hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.

lV.
1.

V případě, že budou kupujícím po

Odpovědnost

za

Ť)

tomto zjištěny vady, má kupující právo
2099 až 2117 občanského Zákoníku.

převzetí zboží na

uplatnit vůči prodávajícímu nároky V souladu S ust. §

Z

vady

V.
1.

Z

Úrok Z prodlení

Pro případ prodlení kupujícího S úhradou kupní ceny se sjednává Smluvní úrok
prodleníve výši 0,1 % Z dlužné částky, a to za každý Započatý den prodlení.
i

vz

I
v
v
Pro prıpad prodlení prodavajıcího
S dodánım zbozí vtermínu uvedeném včl. ll. této
Smlouvyje kupující oprávněn účtovat prodávajícímu úrok Z prodleníve výši 0,1 % 2 ceny, a to
za každý započatý den prodlení.

2.

v

i

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnýmí Zástupci obou
smluvních stran Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv splní kupující.
1.

Tato smlouva je \/yhotovena ve dvou Stejnopisech
Strana obdrží po jednom vyhotovení.
2.

S

platností originálu, Z nichž každá

Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými Zástupci obou smluvních stran.
2.

3.

Tato Smlouva, jakož právní vztahy touto smlouvou založené a právní vztahy vzniklé
S touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.
i

v souvislostí
4.

Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána dle
nápadně nevýhodných podmínek.

vůle, nikoli vtísni ani za

'

V Jihlavě,

~

2

Ve Vyškově,

.

Za Prodávajícího
natel GORDIC spol. S
Ing. Jaromír Řezáč
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/lv“

pravé a svobodné

19.12.
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