
Kupní smlouva 

č. 714/0D/2019 

Usnesení RM č. 0810/18 

Smluvní strany: 

Název: BON JOUR ILLUMINATION s.r.o. 
se sídlem: Fráni Šrámka 18, Praha 5, 150 00 
IČ: 25683853 
DIČ: CZ25683853 
Bankovní spojení: Komerční banka 
Číslo účtu:  
Zastoupená:  
Zapsaná v C 60918 vedená u Městského soudu v Praze 
(dále jako „Dodavatel") 

a 

Název: Statutární město Teplice 
se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice 
IČ: 00266621 
DIČ: CZ00266621 
Bankovní spojení: KB Teplice 
Číslo účtu: 19-226501/0100 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Ivana Mullerová, vedoucí odboru 
dopravy Magistrátu města Teplice 
Osoby oprávněné ve věcech technických: Radomír Panchartek, pracovník odboru 
dopravy Magistrátu města Teplice 
(dále jako „Odběratel") 

Uzavřely níže uvedeného dne, mes1ce a roku tuto smlouvu o dodání slavnostní 
výzdoby (dále jen „smlouva") dle ust. § 1746 odst. 2, ust. § 2079 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník"). 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je koupě světelné slavnostní výzdoby na 22 ks stožárů
veřejného osvětlení částí silnic 1/8 a 1/13, jejíž specifikace a vizualizace je
obsažena v příloze č. 1 této smlouvy.

j 



Článek li. 
Dodání výzdoby 

1. Dodavatel se zavazuje, že v souladu s touto smlouvou dodá řádně a včas
Odběrateli slavnostní světelnou výzdobu specifikovanou v příloze č. 1 (dále jen
jako „Výzdoba") a převede na Odběratele vlastnické právo k výzdobě, a
Odběratel se zavazuje, že výzdobu převezme a uhradí Dodavateli řádně a včas
cenu dle této smlouvy.

2. Místo dodání: Statutární město Teplice

3. Dodavatel se zavazuje dodat výzdobu nejpozději do 13. 12. 2019 a fakturu
k proplacení do 16.12.2019.

4. Riziko nebezpečí vzniku škody na výzdobě a vlastnické právo přechází
z Dodavatele na Odběratele v okamžiku řádného předání, které bude potvrzené
písemným předávacím protokolem.

Článek Ill. 

Kupní cena 

1. Kupní cena byla mezi subjekty smlouvy sjednána jako cena maximální v celkové
výši: 170 102 Kč vč. DPH

(slovy: stosedmdesáttisícstodvě Kč s DPH). 

2. Kupní cena bude zahrnovat dodávku zboží včetně obvyklých obalů, dopravy a
administrace.

3. Zboží musí být nové, nerepasované a musí odpovídat platným ČSN.

4. Cenu za dodané zboží zaplatí kupující prodávajícímu převodem z účtu na základě
daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatností 14 dnů ode dne jeho doručení, na
adresu uvedenou v této smlouvě, součástí faktury bude předávací protokol.

Článek IV. 

Záruka za výzdobu 

1. Dodavatel poskytne záruku za jakost výzdoby po dobu 24 měsíců.

2. Odběratel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla výzdoba
při předání a převzetí, nebo kterou Odběratel zjistil kdykoli během záruční doby.

-



3. Dodavatel prohlašuje, že výzdoba je nová, nepoužitá, splňuje všechny technické
a bezpečnostní požadavky dle platných českých a evropských norem a je
způsobilá provozování za odpovídajícím účelem Odběratele.

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. V případě prodlení Dodavatele s řádným dodáním výzdoby vzniká Odběrateli
nárok požadovat od Dodavatele smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Odběratele s úhradou smluvní ceny vzniká Dodavateli nárok
požadovat od Odběratele zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % ze smluvní
ceny za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory vyplývající z této smlouvy se pokusí
vyřešit dohodou.

V Teplicích ....... ?�:. -�� .. }�.1� .... 2 5. 11. 2019 V Praze ....................... . 

Za Odběratele Za Dodavatele 

Bc M
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Kód 

D336W 

22 ks dekorů , ,, 

Popis 

LED světelnY moliv � 80 x 240 cm, 
te ebila 

Lokace Počet kusů Cena za MJ bez Sleva na Cena za MJ bez DPH se 

22 

CELKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH 
Celkem DPH 

Calkova cona s DPH 

DPH prodej slevou 

7 IOOKc 10% 6 390 Kč 

Cena celkem bez DPH 

PRODEJ 

140 580 Kč 

29522 Kč 
170102 Kč 

140 580 Kč 




