
KUPNÍ SMLOUVA č. 01008/19/440
ıızavřeııá v souladu S § 2079 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku V platném Znění mezi

l. RICOH Czech Republic s.r.o., se sídlem Jihlavská l558/21, 140 00 Praha 4
zapsána v OR Lı MS V Praze, SpiS.Zn. C/27720 '
IČO; 48 ıı 78 20
DIČ: (2248 ıı 78 20
Zastoııpená: Antoııínem Brožem
regionální pobočka: Rudolfovská tř. l32/71, 370 04 České Budějovice
bankovní Spojení: HSBC France - pobočka Praha
číslo účtu: 1828203101/8150

na Straně jedné fclálejen prodávající/
8
2. Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se sídlem Zlatá Stezka 240 , 383 Ol Prachatice

Zapsána pod Pr l47_vedeuá u KS V Českých Budějovicíelı
IČO: 70932174
DIČ; cz 70932174
zastoupená: Mgr. Lenkou Královoiı
bankovní Spojení: Fio banka, 21.5.

číslo účtu: 2500790773/2010

na Straně druhé /dále jen kupující/

1. Prodávající se zavazuje dodal a kupující Se zavazuje Odebrat a Zaplatit dohodnutou kupní cenu za dále uvedený
předmět plnění;

1 Předmět plnění Množství Cena za 1 ks Cena za množství
_ _ bez DPH bez DPH
MP C4504SP 6l_„500,- 61 500,- Kč
Vč. příslušenství

»-

Ceııa celkem bez DPH _ 61 500,- Kč
DPH 12 915,- Kč

Cena celkem S DPH 74 415,- Kč
_ Misto plnění: Prachatice, Zlatá Stezka 240
_ Dodací lhůta: do 27.11.2019
. Dopravní dispozice: dovoz na místo určení
. Platební podmínky: I4 dnů
. Balení: St€\nclaí1ˇnl - oıiginál RICOH
. Zěırııční doba: 60 měsíců

8. Ostatní podmínky: X
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Oběma smluvními Slranami,
Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou Obchodní poclnıíııky. Změny a doplňky Smlouvy, včetně obchodních
podmínek., lze provádět pouze písemně, fornıou dodatku, který se Stane nedílnou Součástí této Smlouvy.
Kupní Smlouva je vˇylıotovena ve dvou Stejnopìseolı, Z nichž každá strana obdrží pojeduom.
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OBCHQDNÍ PoDíy1ÍNKv
ı. ÚVODNÍ LıSTANovI-:NÍ
Tyto obchodní podmínky upravují obchodní Závazkovć vztahy mezi pfo‹lž'ı\'ujícíın na straně jedné a kupujícím na Straně druhé. Tvoří
nedílnou součást kupní Smlouvy, tıZzu'řeııć mezi prodávájicíní u kupııjtcím. Ustanovení, íderá nejsou V kupní Smlouvě výslovně dolıodnutıL_
se řídí tčınito obchodními podnıinkumi.
Změny kupní Smlouvy i obclıodııíclı podnıínekjsou platné pouze v písemné formě potvrzenć obümżı Snıluvnínıi Stržınznni.

ıı. ı*oD.\-ıíNı‹v .PLNÉNÍ
l. K předání a převzetí předmětu plnění doclıází na Zâklčıdč instalace prodávajíciın v ınístč plnění n kupujícího a potvızením iııstalace

oběma smluvııínıi stranami na uıontžtžninı listu.
2. Doklady vıtalıujicí se ke zboží: montážní lists potvrzenou instalací, návod k obsluze.
3. Pokud kupující ııepřcvezıíıe, přestože byl prodiıvžıjieím k tomu vyzván, zboží ve Sınluvenćnı čžıseıı na smluvenćm místě, je prodávající

oprávııčn - pokud netrvá na plnění Smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího nàlírzıdu škody za Ztráty takto vzniklé.
Jestliže zboží, které je předıněteıu plnění, nebude předáno nebo odeslıíno, ačkoliv byl kupující Zprzıveıı o tonı, že zbožíjc připraveno
k otleslžıní nebo předán í,je prodávající oprávněn nechat toto zboží tıskladnit na nebezpečí a náklady kuptıjíeího ve vlastním skladu nebo
případně prodat toto Zboží, pokud kupující po ınamć výzvě zboží nepřeveznıe.

4. Jestliže má být (lod'‹'t\'kťı splněna předáním zboží kupujícíınu, je kupující, který řádně nžıbídnutć zboží nepřijme, povinen zflplzıtit
prodávajícítnu Snıluvní pokutu ve výši 5% 7. ceny ııeodebrzınélío výrobku žı náklady spojené S dopravou ke kupujícímu. Snıluvní pokuta
nenıíı vliv na odpovědnost za škodu a na její ııplatfıováııí a níılımdtı.

5. Vpřipade, že čas plnění není kupujícím ve Smlouvě určen píˇesnýnı terıníneın, je prodítvající oprávněn plnit kterýkoliv den během
sjednané lhůty. Pokud chce kupující, aby prodávající plnil v přesný termín zı toto nemá ve Smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento
termín prodávajícínıu nejméně 5 dnů píetlem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání.

6. Částečně dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak.
7. Kupující se Zavżızujı: používat V Záruční dobe pouze Spotřební materiál RlĹ`OH, dodávztný prodávajícím.
S. Kupující se Zztvzíztıje využí\-'nl v Záruční dobe Servisní oıgaıšizžıci prodávąiícílıo.

ııı. BA t.ı;Ní
(Jrigiııálııí knnon RíCOH. Kupující souhlasí S tím, že Z důvodu přepravy zboží Seıvisníın teclínikenı prodávajícílıo lze dodat zboží bez obalu.

IV. DOl'RAVA
Pokud není dolıodnutojinnk, 7.ajišt`uj‹: přepmvu prodávající dle dispozic kupujícího nžıjelıo účet.

V. PLACENI
I. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím ulırazena nu Zàlclııdč v)-'Síavenélıo danovélıo dokladu

prodávzıjíeílıo se I4-tí denni lhůtou splatnosti ode dne vystavení. pokud není clolıodnutojiııak.
2. Kupující uhradí dolıodnutotı kupní cenu převodem peııežııíclı prostředků ze svého účtu na účet prodávajícílıo. Pcııčżııí Závazek placený

prostřednictvím bfuıkyje splněn připsánim placené částky na účet prodávajícílıo ujebo banky.
3. V případě nedodržení llıüty splatností, ııííıžc prodávající S okamžitou platností odstoupit od lmpní Snílouvy zí kupujíoíje povinen vrátit

zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění.
il Kupující hradí instalací a dopravu Servisního technika, pokud není dolıodnutojínak.

VI. VADY ZBOZI
l. ZjiStí~lí kupující při přejínıce zboží od přepı`av‹:e, že zboží je vadnć,je povinen sepsat S přepravccm Zápis O vndiıclı.
2. Vody zřejmé již při odběru, je kupující povinen ozııánıit pro(l:'ıvzıjícín`nı písemně zı to nejpozději do 5 dnů od převzetí. Neučiııi-li tžık,

bude to považováno Zn porušení povinnosti včusnélıo Oznámení vad Zboží. Vádanıi Zře_iıný1ni jsou např.:
- zřejmá porušenost nebo neíıplnost dodávaného zboží
‹ množství zboží neodpovídá í'ıdžı_it”ıın v prüvotlních dokladech

3. Zpráva O vadáelı zboží musí být kupujícímu podánzı písemně zı musí být v ní uvedeno, O jčıkć vady se jedná nebo jak se projevují zı
ııároky Z vad.

vn. ZÁRUČNÍ DOBA
Zártıčuí dobuje stunovenn dle kupní Smlouvy, v jej íelıż obclıodníclı podnıínkž'ıc|ıjson stanoveny ııžıroky vyplývžıjící Z poskytnuté záruky.

vın. Nıżın-ìzľıščí Šnonv NA Znożí
Nebezpečí Škody na zboží přeclıází na kupujícího \_' době, kdy převezıne zboží od prodáwtjícílío, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy
ıııu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruši Sııılouvtı tím, že zboží nepřevezme.

ıx. N-.›\n\”rí vL.‹tSTNıcı‹ÉHO PRÁVA
Vlnstnielté právo ke zboží pí'eclıá7.i na kupujícího předžˇmíın dodaııélío Zboží.

X. Z.-tv1ˇ=.REćNÁ us'rAN(›vENí
Případy neupravene kupní Smlouvou nebo obchodními podıııínkžnní Se řídí usínnoveníıni občaııskćlıo zžıkoníku.
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