
Kupní smlouva 

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

Kupující: 

Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta 

se sídlem: Zerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
fakturační adresa: Přírodovědecká fakulta, Kodářská 2, 611 37 Brno 
zastoupena: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem fakulty 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „kupující") 

Prodávající: 

RICOH Czech Republic s.r.o. 

se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 
zastoupení: Martinou Kaskounovou 
IČ: 48117820 
I Č D P H : CZ48117820 

Kontaktní osoba: 

(dálejen jako „prodávající") 

ve shodě uzavírají tuto smlouvu: 

I. 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je koupě multifunkčního zařízení R I C O H I M C2000 (dále jen předmět plnění). 
Plnění je specifikováno v nabídce prodávajícího č. N19ZLO0430 ze dne 16. 10. 2019. 

2) Součástí plnění je rovněž doprava předmětu do místa plnění. 

3) Masarykova univerzita neuzavírá tuto smlouvu jako podnikatel ve smyslu občanského zákoníku. 

II. 

Kupní cena a platební podmínky 

1) Kupní cena zboží bez D P H je stanovena ve výši 52 601 Kč. Cena je stanovena bez D P H , která bude ke 
kupní ceně připočtena dle předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění. 

2) Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě výzvy k platbě — faktury, vystavené a doručené 
prodávajícím kupujícímu na adresu Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 
Brno, po protokolárním dodání předmětu plnění nebo nejdříve současně s ním. Splatnost faktury činí 
alespoň 14 dnů. 



III. 

Místo a doba plnění a dodací podmínky 

1) Místo plnění je v budově kupujícího na adrese Kodářská 2, Brno, 611 37. Je-li předmět koupě zasílán 

prostřednictvím poskytovatele poštovních či přepravních služeb; je odevzdán Kupujícímu až jeho 

převzetím z přepravy. 

2) Prodávající dodá předmět plnění do 3 týdnů od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy. 

3) Prodávající je povinen informovat kupujícího o termínu odeslání zboží, a to bezprostředně po jeho 

odeslání. 

IV. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1) Prodávající přejímá záruku za jakost zboží dodaného podle této smlouvy. Záruční doba na celý předmět 

plnění činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí dodávky. 

2) Prodávající se zavazuje do 14 dnů odstranit veškeré vady plnění, které se na něm vyskytnou v průběhu 

záruční doby. Požadavek na odstranění vad dodávky uplatní Kupující u Prodávajícího bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k 

rukám odpovědného zástupce Prodávajícího (reklamací). 

3) Překročí-li doba pro odstranění vady smluvenou lhůtu, je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu 

po uplynutí uvedené lhůty až do odstranění vady bezplatně náhradní zboží stejné nebo lepší kvality, 

náklady na dopravu, instalaci a odvoz náhradního zboží uhradí Prodávající. O dobu, která uplynula mezi 

uplatněním reklamace a odstraněním vady, se záruční doba prodlužuje. 

4) Ujednání této smlouvy nemají jinak vliv na práva z vadného plnění a záruky za jakost upravené 

občanským zákoníkem. 

V. 

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1) Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou ceny plnění ujednané 

podle této smlouvy, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, 

byť započatý kalendářní den prodlení, do úplného zaplacení. 

2) Ocitne-li se prodávající v prodlení s pkiěním podle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu 

smluvní pokutu za každý, byť započatý kalendářní den prodlení se splněním dodávky smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z celkové kupní ceny do okamžiku dodání zboží, 

3) Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy strany oprávněné 

zaslané na adresu strany povinné, uvedenou v záhlaví této smlouvy, anebo na její poslední známou adresu. 

4) Právo na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. 

VI. 

Ostatní ujednání 

1) Právní vztahy touto smlouvou jinak neupravené, výslovně nevyloučené, jakož i právní poměry ze 

smlouvy vznikající a vyrývající, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 



2) Za písemnou formu oznámení se pro účely této smlouvy pokládají také oznámení učiněná faxem či 

elektronickou poštou na dohodnutá faxová čísla či elektronické adresy. 

3) Strany se zavazují poskytovat si k plnění povinností z této smlouvy nezbytnou součinnost. 

4) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnou dohodou smluvních stran 

5) Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy prodávající obdrží jeden a kupující dva 

6) Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění. 

stejnopisy. 

V Brně dne: ^ 2 . Z . v. dne: f-ft-t0f</ 

za kupujícího 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. Martina Kaskounová 

za prodávajícího 


