
KUPNÍSMLOUVA

uzavřená  ve smyslu  ustanovení  j2079  a násl. Zákona  č. 89/2012  sb.,

Občanský  zákoník  níže uvedeného  dne, měsíce  a roku

Mezi

Prodávajícím: Alza.cz  a.s.

Jankovcova  1522/53

Praha  7 - Holešovice

IČ 27082440

DIČ CZ27082440

(dále  jen prodávající)

Kupující: Střední  odborná  škola elektrotechnická,

Centrum  odborné  přípravy

Zvolenovská  537

373 41 Hluboká  nad Vltavou

IČ 00513156

DIČ CZ00513156

(dále  jen kupující)

uzavírají  kuprí  smlouvu  následujícího  znění:

I.

Prodávající  je vlastníkem  zboží  obsáhlé  v této  kupní  smlouvě  a to 5ks televizí  LG

75UM7050PLA  a 5 ks držáků  na TV Vogel's MA4000  pro TV 40-80"  dle nabídky  122455623  ze

dne 2.9.2020

lI.

Prodávající  prodává  uvedené  T\/ a držáky  uvedené  v článku  l. se všemi  součástmi  a

příslušenstvími  za nabídkovou  cenu 103  225,-  Kč včetně  21% DPH, slovy:  Jednostotřitisíce

dvěstědvacepět  korun  českých  kupujícímu,  který  TV a držáky  za tuto  cenu kupuje  a přejímá

do svého  vlastnictví.  Jedná  se o nerozbalené,  nové,  nepoužité  zboží.  Zboží  bude  dopraveno

na adresu  kupujícího  bez dalších  nákladů  na vrub  kupujícímu.

lll

Kupní  cenu  ve výši 103  225,-  Kč včetně  21% DPH zaplatí  kupující  prodávajícímu

převodem  na účet  na základě  vystavené  faktury  kupujícím.  Splatnost  vystavené  faktury  je do

7 kalendářních  dnů.  Vlastnické  právo  přechází  na kupujícího  okamžikem  zaplacení  kupní  ceny

a podpisem  kupní  smlouvy.

IV.

Prodávající  prohlašuje,  že nabyl  předmětu  této  smlouvy  zákonným  způsobem  a že na

něm neváznou  dluhy,  věcná  břemena  ani jiné  právní  povinnosti  a tento  je výhradně  jeho

majetkem,  Kupující  byl řádně  seznámen  se stavem  předmětu  koupě  uvedeného  v čl. l. této

smlouvy.



V.

Smluvní  strany  prohlašují,  že si celou  smlouvu  řádně  přečetly,  jejímu  obsahu  rozumí  a

souhlasí  s ní, což níže stvrzují  svými  podpisy.  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a účinnosti

podpisem  obou  smluvrích  stran.  Ostatní  náležitosti  nesjednané  v této  smlouvě  se řídí

příslušnými  ustanoveními  Občanského  zákoníku  v platném  znění.

Tato  kupní  smlouva  byla  vypracována  ve dvou  vyhotoveních,  z nichž  jedno  přebírá  kupující  a

druhé  prodávající.

V Hluboké nad Vltavou dne: J 6, 09, 2020 V Praze  dne:  "'  "  ' ZoZO

Za kupujícího:

Ing. Pavel  Zasadil

Ředitel  školy

Střeďln-  odl»orná  skola
elektrotechn»cka  (1

Centrum  odborne  prípravy
373 4 Hluboká nad  VI

ič 005 3 156 DIČ CZ 1

Za prodávajícího:
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