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Kupní smlouva
(uzavřená podle OZ č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Smluvní

Článek

strany
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1. Kupující:

Moravské zemské muzeum

sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862

zast: generálním ředitelem MZM

osoba pověřená k věcnému plnění ze smlouvy: vedoucí edičního oddělení

e-mail:

2. Prodávající:

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

se sídlem Brno - Židenice, Žarošická 4395/13, PSČ 628 00, Česká republika

IČO:

DIČ:

00176150

CZ00176150

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě sp. zn. C 21999

zastoupený: ředitel oblasti A2, zmocněnec

Číslo účtu: Citibank Europe pIc, organizační složka, Bucharova
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Kontaktní osoba:

dále jen "Prodávající"

uzavírají tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě

specifikovaný čl. II. této smlouvy (dále jen ,,předmět koupe"") a umožnit kupujícímu nabýt

k předmětu koupě vlastnické právo a kupující se zavazuje od prodávajícího předmět koupě převzít

a zaplatit kupní cenu dle této smlouvy.

2. Dodáním dle předchozího odstavce se rozumí odevzdání předmětu koupě ve smyslu ust. § 2079

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

II.

Předmět koupě, místo a doba plnění

1. Předmětem koupě dle této smlouvyje:

Laminovací stroj FOLIANT Gemini C 400S, r. v. 2010, konfigurace teflonový válec

2. Místo plnění: MZM, Zelný trh 6, 659 37 Brno - provoz Petrská 1, Brno.

3. Doba plnění: prodávající se zavazuje předmět koupě kupujícímu dodat nejpozději 9. 12.2019
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4. Převzetí předmětu koupě potvrdí kupující prodávajícímu prostřednictvím pověřeného pracovníka

na dodacím listě. Dodací list či listy potvrzené kupujícím jsou podkladem pro fakturaci kupní ceny

předmětu koupě.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cenaje stanovena dohodou smluvních stran ve výši celkem 258 000 Kč.

2. Kupní cena dle předchozího odstavce zahrnuje DPH ve výši 21%, tj. DPH ve výši 44 777 Kč.

3. Kupní cena dle čI. III. odst. 1 této smlouvy dále zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené

s balením a dodáním předmětu koupě kupujícímu do místa plnění dle této smlouvy

4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání ceny způsobem dle tohoto článku smlouvy považují za

dostatečně určité ve smyslu ust. § 2080 zákona č. 89/2012 Sb.

5. Po dodání předmětu koupě vystaví prodávající kupujícímu na základě potvrzených dodacích listů

fakturu.

6. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě vystavené a kupujícímu prokazatelně doručené

faktury, jejíž splatnost je mezi smluvními stranami stanovena v délce 14 kalendářních dnů od data

doručení faktury.

7. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla platba prokazatelně odepsána z účtu kupujícího.

8. Faktura musí obsahovat identifikaci kupujícího a musí splňovat obecné náležitosti dle zák. č.

563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění,

IV.

Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě, a to po dobu šesti měsíců od

odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

Závěrečná
V.

ustanovení

1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí

právním řádem České republiky.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním,

výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě, podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými

zástupci obou smluvních stran.

3. V případě změny sídla, místa podnikání nebo doručovací adresy prodávajícího je prodávající

povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit kupujícímu. Pokud prodávající tuto povinnost nesplní,

platí pro doručování písemností adresa uvedená v čI. 1. této smlouvy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (smlouvy.gov.cz). Kupující souhlasí

se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují obchodní tajemství.

5. Smluvní stranyprohlašují, že pokud si vzájemně v souvislosti splněním povinností dle této smlouvy

poskytly či poskytnou osobní údaje .fyzickýchosob (zaměstnanců, smluvních partnerů či jiných

osob), zavazují se tytoosobní údaje zpracovávat výlučněpro plnění povinností dle této smlouvy a v

souladu spříslušnými aktuálněplatnými a účinnýmiprávními předpisy České republiky a Evropské

unie, zejména nařízením Evropskéhoparlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o



ochraně fyzickýchosob v souvislosti se zpracovánímosobních údajůa o volnémpohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/EC("GDPR'').

6. Smlouvaje vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž obdrží 2 výtisky kupující a 1 výtisk prodávající.

7. Na důkaz souhlasu se zněním celé této smlouvy připojují obě smluvní strany své podpisy

V Bmě dne 9. 12.2019 V Brně dne 9.12.2019

Za kupujícího: Za prodávajícího:



I~ONICA MINOLTA

PLNÁ MOC

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku

vedeným Krajským soudem v Srně, oddíl C, vložka 21999, se sídlem Žarošická 4395/13, 628 00 Srno,

Židenice, ICO: 00 1761 50, zastoupena jednatelem, tímto zmocňuje

k zastupování, jednání a podepisování za společnost Konica Minolta Susiness Solutions Czech, spol. s r.o.

ve věcech týkajících se:

- nabídek zákazníkům a výběrových řízení

- uzavírání smluv na dodávku zboží a služeb se zákazníky

- uzavírání smluv a objednávek na dodávku zboží a služeb s dodavateli v rámci plánovaných výdajů svěřené

oblasti

- uzavírání rámcových smluv, smluv o dílo a servisních smluv se zákazníky

Zmocněnec podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

Toto zmocnění je účinné do 31.12.2019.

V Srně dne 17. prosince 2018
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jednatel společnosti KonicaMinolta
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Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Toto zmocněni přijímám l , už; „as


