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Smlouva o poskytnutí služby 

 

uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami 

 

I.) Smluvní strany 

 

1. ACHP Vysočina s.r.o.  IČO: 26006642 

Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279  DIČ: CZ26006642 

Společnost  zapsaná  u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 72733,  

Zastoupena Františkem Ondráčkem, obchodním zástupcem poskytovatele 

(dále jen poskytovatel) 

 

2. Školní statek, Humpolec, Dusilov 384   IČO: 00072583 

Dusilov 384, 396 01 Humpolec   DIČ: 00072583 

Zastoupen:  Ing. Janem Máchou, ředitelem 

bankovní spojení, č.ú.: 203568376/0600 

zřízen Zřizovací litinou Kraje Vysočina č.j. 058/06/01ZK 

(dále jen objednatel) 

 

 

II.) Předmět plnění  
Předmětem plnění této smlouvy je dodávka následujícího zboží:  Peluška   

 
 

 

III.) Místo plnění  

Místem plnění (dodávky) je: Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, 396 01 Humpolec 

 

 

IV.) Dodací podmínky  
Objednávané zboží bude dodáno do: 2.3.2020 

Splněním dodávky se rozumí převzetí zboží pověřeným pracovníkem kupujícího. Předání a převzetí musí 

pověření zástupci smluvních stran potvrdit podpisem na dodacím listě nebo faktuře. Od převzetí zboží za něj 

odpovídá kupující.  

 

 

V.) Kupní cena a platební podmínky 

Cena zboží je sjednána dohodou: 

  

  

Celková cena dodávky bez DPH: 69 300,- Kč  

DPH – dle platných předpisů 

  

Cena bude uhrazena kupujícím na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura (daňový doklad) musí 

obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Splatnost faktury je stanovena na nejméně 14 dní od 

doručení faktury kupujícímu.  Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání kupní ceny z účtu 

kupujícího. Pokud bude objednané zboží dodáno ve více dodávkách, vystaví prodávající daňový doklad po 

každé dodávce. 

 

 

VI.) Záruční podmínky: 

- Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a odpovídá 

platným předpisům ČR a technickým normám. 

- Záruční doba je stanovena v souladu s platným zněním Občanského zákoníku.  

 

 

VII.)  Závěrečná ustanovení  
 

- Tato smlouva je vytištěna ve 2 věcně totožných vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží jedno 
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vyhotovení, věcná správnost zde uvedených skutečností je stvrzena podpisem zástupců smluvních stran 

(obě strany tímto stvrzují, že uvedli pravdivé informace). 

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání odpovědnými zástupci obou stran. 

- Jakékoliv dodatky či změny smlouvy lze sjednat pouze formou chronologicky číslovaných a oběma 

stranami potvrzených dodatků. 

- Otázky neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem v platném znění. 

- Obě strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem této smlouvy a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

- Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním textu smlouvy v Registru smluv.  

 

 

 

 

Za prodávajícího: 31.1.2020 Za kupujícího: 31.1.2020 

 

 

 

 

 

Za poskytovatele: Za objednatele: 

 

 

 

 

            ................................... ....................................  

 podpis podpis 

 

 

 


