
Kupní smlouva Vz-118512020 
(52079 NOZ) 

Smluvní strany: BScom s. r. o. 

Společnost/podnikatel: BScom s. r. 0. 
Trutnov, Spojenecká 111 1 
PSČ 541 01 

IČO: 27466787 
DIČ: 0227466787 
bankovní spojení:
registrační údaje: Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 20674 
na straně jedné 
(dále jen „prodávajícl") 

a 

Střední škola stavební a strojní, Teplice 
se sídlem Fr. Šrámka 1350, 415 01 Teplice 
lČO: 00497088 
zřízená Zřizovací listinou č.j.59/2001 
zastoupená ředitelem: Mgr.. Aleš Frýdl 
bankovní spojení: 
DIČ: CZOO497088 
na straně druhé 
(dále jen „kupující“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ust. g 2079 a násl. občanského 
zákoníku: 

l. 
Předmět smlouvy 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu 

6 x Stavebnice LEGO Mindstorm 45544 EV3 

a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní 
cenu sjednanou v článku ll. této smlouvy. 

||. 
Kupní cena 

Kupní cena byla sjednána ve výši celkem 52 016,52 Kč bez DPH, 62 940 Kč s DPH. 

III. 
Jiná ujednání 



Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání 
nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí . 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

IV. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku o smlouvě kupní. 

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede zadavatel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

V Trutnově dne: V Teplicích dne: 

jsimzo lá. xl, „70020 

podpisy účastníků smlouvy: 

gggrwwř Vším 

prodávající kupující




