
Kupní smlouva č.OP192013930
 Prodávající:  Kupující:

ALFUN a.s. 
Zahradní 1610/40
79201 BRUNTÁL

IČ: 25828649   DIČ: CZ25828649
Společnost zapsaná v OR KS Ostrava, oddíl B, vložka 2732

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Lidická 1863/16
602 00 Brno

IČ: 00101397   DIČ: CZ00101397
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl P, vložka 35

Zastoupena: Daniel Marcel
Telefon:
Fax:
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Splatnost: 14 dní
Doprava: DAP - veřejný

dopravce
Datum vystavení: 6.11.2019
Platnost návrhu kupní smlouvy
do: 6.11.2019
Termín dodání: 8.11.2019

Zastoupena: Zajdák Radek
Telefon:
Fax:
Mobil:

Pobočka:
Richard Osička

Žatčany 297
664 53 Žatčany

Místo dodání: Richard Osička, Radek Zajdák, Žatčany
297, 664 53 Žatčany, tel: 

Zakázka: ZP192010253
Nabídka:

Objednávka odběratele: e-mail 6.11.2019
Vystavil: Mlčuchová Michaela

Dodací lhůta a cena platí při potvrzení této smlouvy nejpozději do: 6.11.2019. 
Zboží je až do úplného zaplacení prodejní ceny majetkem prodávajícího. 
Pohledávky po lhůtě splatnosti vůči kupujícímu opravňují ALFUN a.s. ke změně dodací lhůty nebo úplnému odstoupení od plnění
této smlouvy.

Kód Název zboží Množství MJ Cena/MJ
Celkem

bez DPH DPH
ALPR100196 ENAW6060T6 TR60x40x2-L

144 ks x 6 m
987,55 kg 75,00 74 066,25 21%

ALPR100177 ENAW6060T6 TR35x35x2-L
2 ks x 6 m

9,50 kg 75,00 712,50 21%

ALPR101516 ENAW6060T6 TR35x20x2-L
2 ks x 6 m

7,27 kg 75,00 545,25 21%

Celková cena: 91 142,04  CZK
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Kupní smlouva č.OP192013930
Zvláštní ujednání:
1. Prodávající má vlastnické právo ke zboží specifikovaném v KS až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny za zboží a všech
splatných pohledávek prodávajícího. Kupující je povinen do zaplacení kupní ceny za zboží o něj pečovat, chránit jej před
poškozením nebo odcizením. 
2. Součástí této kupní smlouvy /KS/ jsou Všeobecné prodejní a dodací podmínky /VPDP/ ze dne 17.06.2015, verze 2015/01cz a
základní pravidla pro nakládání se zbožím a jeho ochranou před poškozením. Podpisem kupní smlouvy kupující prohlašuje, že se
s těmito dokumenty seznámil a že s nimi vyjadřuje souhlas. Tyto dokumenty jsou také k dispozici na webových stránkách
společnosti ALFUN a.s. www.alfun.cz.
3. Prodávající si vyhrazuje právo dodávat zboží v množstevní (váhové) tolerancí +/- 10%.
4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu při opožděné platbě smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení.
5. Všechny spory vznikající z KS a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným
předsedou Rozhodčího soudu. Sudištěm je Olomouc. Místo toho je prodávající oprávněn obrátit se i na řádný soud.

Prohlášení: 
6. Kupující prohlašuje, že není v insolvenčním řízení.
7. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni nebo zplnomocněni podepsat tuto dohodu jménem
firmy, kterou zastupují.

Žádáme o potvrzení kupní smlouvy.
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