
 
 

Č.sndouvy:2019/0206

Kupní smlouva o prodeji a koupi čerpadla

ČLI

Smluvní strany

Městská část Praha 17 ,

se sídlem Zalanského 29l/l2b, 163 00, Praha 6 - Repy

IČ:00231223

zastoupená starostkou Mgr. Jitkou Synkovou

dálejen „kupující“

a

Firma: Duffek s.r.o.

Sídlo: Košetice 239, 39422, Košetice

IČ:O4768663

zastoupená jednatelem Martinem Duffkem

dále jen „prodávající“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následující smlouvu:

ČLII

Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného předmětu, uvedeného v čl. lll této

smlouvy.

ČLIH

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvyje prodej a koupě níže uvedeného čerpadla, a to Tohatsu VElSOO

2. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše uvedený

předmět a kupující tento předmět za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví.

ČLIV

Kupní cena

1. Dohodnutá cena prodávaného předmětu uvedeného v čl. III této smlouvy činí 262 590,00 Kč včetně

DPH.

2. Kupní cenu kupující zaplatí převodem na bankovní účet prodávajícího č.:_

do 21dnů dnů od podpisu této smlouvy.

3. K zaplaceni kupní ceny podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet

prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn požadovat úrok za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % za

den prodlení.

5. Kupující je oprávněn požadovat smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání předmětu plnění

smlouvy, ato ve výši 0,5 % za den prodlení.

čL\A

Prohlášení prodávajícího

]. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného předmětu, na které

by kupujícího neupozornil.

2. Prodávající se zavazuje do 21dnů 0d podpisu smlouvy předat předmět uvedený v čl. 111 této smlouvy

kupujícímu.
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Čl. VI

Prohlášení kupujícího

Kupující se zavazuje prodávaný předmět V termínu uvedeném v čl. V odst. 2 této smlouvy převzít a

potvrdit prodávajícímu jeho převzetí.

Pokud kupující nepřevezme prodávaný předmět do 30 dnů po zaplacení kupní ceny, tato smlouva se

dnem následujícím po skončení této lhůty ruší.

Čl. VII

Ostatni ujednání

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.

Prodávající si sjednává výhradu vlastnického práva k předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly,

že předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení celé kupní ceny uvedené V čl. [V ve vlastnictví

prodávajícího. Kupující se musí zdržet jakékoliv dispozice s předmětem prodeje, která by mohla

ohrozit výhradu vlastnictví prodávajícího.

Zaplacením kupní ceny uvedené V čl. IV této smlouvy přechází na kupujícího vlastnické právo

prodávaného předmětu.

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, Že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem

přečetly, sjejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dále smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně, nikoli v tísni či za nápadně

nevýhodných podmínek.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Toto zveřejnění zajistí kupující.

Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž prodávající a kupující

obdrží po dvou vyhotoveních.

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění.

Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 21 . jednání dne 14. srpna 2019

svým usnesením č. Us RMČ 000283/2019/2019.

28, 08. 201   V Praze dne  
   

kupující

  . \,
DOLOZKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb„ 0 hl. městě Praze V platném znění a V souladu

s usnesením RMČ 000283/2019 ze dne 14.08.2019 se osvědčuje právní úkon spočívající

v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností Duffek s.r.o. a potvrzuje se splnění

podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: 26. 08. 2019

  
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17

  
  

   

  


