
*,.;p,:)ř*& h :?.i}t
E, r*r:**,* §iť.J*'",Jrair : ;* .*+a$r.:er,l |(:ru',. ;

iť.q,zr-n }. C.a]ť crana - fa,"_.,itu aa

Kupní gmlo*va
Pcdle § 2a79 a násl. ziki:nať" 89l2*l2 §b-, občanskéI.rc zákoníku" v platnémznění.

kteron uzavÝely dnešníhc dxe, mčsíce a roku tiito smluvrri sir*ny

í'LUí}Y $roup s.r,o
se sídlern ťh*dcřinská ql, 43*{)l l,itvínov-Ch*cleřín
sPoleČnost z,apsaná r obcht.rrlnínr rejstříku vedenim Lr KS v Ústí n/L".*citlíl C. v.Iož.ka26?77
lt): 28683927
DIi:: C,Z,28(}83L}:7
zá§toupcna,Iancm Y eni*erzs
korrtarktní osoba: Dalió Resl*r
LtI 777 57t) 8{}4

c-rnail : obchcldni k l ||ť,peld3, .cz.
na strané jedné jako proclávaj ící
t díie .icn prodlir lilící 1

Zaklailní škola. Star<idubcčká 413..})ralia 1ú * 1}ubeč
se sídlcnr §rarrrrlu|rečská 4l 3" 1(}7 a{} Praha 10 - L}ubeč
íČ.:7U 8888 25
zeslůupe §,& řerl i te l enr \.1 gr. J alnenl Marešem
n,a straně rJruhé j*ko krrpující
l1ále.lu kurluiicij

Článck t.
přcdmět snrlrruvl,

', 
'l'r-tuíil kLrpní smlou\'olt sť proclárající se ,l.avaznie. ž,c kup*jíc,itnu aáevzd* v*e, ktcrá jt
PředmČtem koupČ. * umaž*i rna nabýt vlastr:ickd ptávts k ní. a kupujíeí se r_avaz.uje. ž,e
věc převezt"*e.a zaplatí prodávajícímu kupní ccnu.

:" PŤeilrnětem koupě je koupě nářadí a *)tlž.ných prostor pro nářailí a txatcriál do školníclr
dílen dle rrabídky'NAí}p-210528 idále.jcn přcdrnét ?,t>upé]. r rámcí prrl.jektu..Prrtlpora
vzdélávání přiroil,níclr včd a polytechnicklciT Jay,edn*slí v 1,3 Stuadubečská ,}1j. pralra
i0 - Dubeč"', čisiti projektr-r: (:7..{J7.,.í.(}?/t},{}|ú"4}:17 t}5,:+,'l}i}$(}910, Yť*únrčt koupč je
podrobnč *pttil\k*,, átt o. pťíl*zt č,, l . k tcrlr .il. lr*"1i ltt.,tt .t,,tčás r,l útt: srrllt_ltzy,v _

č_lán&§§"
Míst* a ú*ba pártěr*i

1, MisLttli pinóní ,ie 
'l,áklndní *k*la- iLr:t:l1z;?:*t,."ki &'|.1. l::}r;z|-,,:z 

'1{} - *tiirtů *e adrese
§taror-iub*čská .1l3" 1$1 {.}{} Yraha It} - l}ub:,;

u.r.aY'?en.Í smlouvv pťiěenlž, k dodání d<>.i,3,: z ,/j7.,:,|.).|:,.,|,.Tli ;.1;r:,,., tll>l:c. ad?:3t} do l5:3ú lin<jin.
Přcs ný teml í n b ucie po d il h o d č snli,w, r:t ús :l,L r.:.1.1....:l.:v.:i.l;: :, :-l,: z: 
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j" Pro PříPad Prticiiení prt>dáv'qicího stlclevztláním přerimčtu koupě ve r,ýš* uvedcndmtermínu se sjednává smiuvní pokuta re v.v'ši 0.1 aÁ zkupni ceny'zakai,dý clen pro<ileni,
Smiuv'ní Pokuta je spiatná na základě písemné výz.vy. dorueen* prodávajícíniu.

"1, Po dobu. Pcr kterou je kupující vprod}ení spróvzitín předmčtu koupě. není protiávaiícír Prodlení a *arok na smluvní pokutu kuprrjícínru neit.niká. SrnlLrvní stratl}, v takovónr
PříPadě dr;hodncu náhradrri te rrnín <:d*l,r,tlini. a p?tvzetí přcdnrčtu r.oup,r. 

---""'

Článek íIL
Kupní cen* a její splatnost

l, Snrluvní strar}V si r"ýslol,ně uje<inal1, pevnou kupní cenu vč výši 54 3aq.aq Kč a l}Pll vev"Ýši 1l 4ů4.!}l Kč.{j.celkern r,četnč DP},l r.,e výši ó5 ?14,ůa Kč {slriv},: šedesát pčr tisic
sedni set čtrnáct korun čcskýchi,

2" KuPní cenu je kuPujicí povinen *hradit rtejp<>z-dě,ií rio deseti dnů od převzeli předmčtu
kouPČ. bankovnírn Převodem na účet prodál:aiícího uveclený v z.i*tlal.í té1o smioui,r,., a t..,nazÁkladé daňor,ého dokladu {laktur,r ) vvstaveniho prociáva!ícím.

3, KuPní cena. ťesP. "|ednotlivÓ splátky. iakož,izálahase pr:važují z*iátlnč zaplacerú.pr:kuiijsou PřiPsán;' na PříslLršný bankor,,ní účet o,t,načený shora včřitelenr ne"jpozŮ*ji pclslecir1ího
dne dohodnuré lhŮt1'. Je-!i kupní cena placcno ,,. opt*truch a nezapluri-il i.upujicí některrruze sPlátek řá&né a r-'Čas. slane se spl*,tn_Ýrn celý riluh a proúáiaiíct .iej Ái:r.e vyr.náhal
soudní cestrru.

4 V PříPadě Prcrdlení se zaplacenínr kupní ťen\,, re§p. některó splátk,v se sjednává smluvnj
Pokuta ve rlŠi a.2 Ya zdluž,né částky za kú,&ý rlen procllení, čímž. není clorčeno prirvo
Prodái'aiicího n* náhradu šktldy, která mu v clůsle<Jku prodlerri kupu.jícího vznikne.
Snrluvní prlkutit.je splatná n* r-áklaóó písenrné v;-:zvy rioručené kupujícinru,

Článek IV.
Záruka za jakost

Z, Prodávajíci se zavtu.u.ie" že předrnčt koupč budc po dohu24 mčsícii ott"ie.iího odevzd,*ní
kuPu.jícímu zpŮsclbilý k paaž"ití pro obv;-,klý úře|, r*,*p" 2* *i zacht:y,il *bvykié vlastn*sti,

2. KuPujicí nemá Prár'<'l z.e záruky. způsobila-li vadil ptl pťecht:<1tl n*b*z,pečí škody na věci
na kupujicího l,nější uiiálost. To neplatí. .způsal:il-|i v;:ó,tl prt:dáveiící.

3, Prodávající ncoclPovíd/r za y'at3l. kLeré byly zapťíčitsinv l,,uvz;.)l*itl: n*bc rřetí osobcu.
Z,áruka se ncvzlahuj * ze.iména na z.áv-ad,v zpťtstlbctlé *'ťr3áb{.1ť*1y3 |"1í3Tá\.*a provedenou
minio scn'is Prodávajícího a.iakýmkoliv jiným nee:dbt>m§m" u*,lvrurrá_rx.:." nesprávným či
nepřr nrěřen ý, rn z-achineni m.

4, Prár'a Z- Y'ad' sť uPlatňLrji u pr:oclár,4zcí'*t: pil*zl::":* prt:stťtórl.iclví1tl
ilbchodnilr l :Ú Pcd&Y .cz" rte Lr* reklamac*''á:pcdó,l,.cz.. pťičtn:ž vc,;,l,.hl,,;:1ll;,, *...rrníIem pt:tvr*í
kuPujícinru. kól' Prttr'*: uplalnil. "iak*ž. i prr>vetletv ,rpr*r3, a á*'ls,":. i,;ll'|ztl t:zuzi,



Článek V.
i§abyíí vlastnického práva

a přechod nebezpečí škody na věci

KuPující nabýr'á vlastnického práva k předmětu koupč po jeho řádném pŤevz.eti na základé
dodacího listu- PoPř. Předávacíiro protoiolr"r. přičemž ,oueuine s nabytím vlastnickéhtl prár,a
k přednrětu koupě na kupujíciho piechází nebezpečí škocty, na včci,

Článet Vr.
Yrá*a l povinncsti smluvních síran

l, Prcrdávající kuPu.iic,Ínru <:ďevz.dá přerlmčt koupč" jakož i clclklatt1,. kteró se k nčmu
v'ztahu.ii. a umoŽní kupujícínru nabýt vlastnickéňo piava k před:nětu koupč r.souladu sesmlouvtl*. Povinnclsí, <:de,,záal pře<imčt koupě pioriávaiící splní lím. že kupujícimu
umož.ní nakládat s r,čcí r,místě plnění a včas mu to oznámí.

2, Kupující je pcl',inen poskytrrout potřebnou sor,:činnost k řádrrému odevzdání předmětu
kouPČ. PřiČcmŽ -ie zárol'eň povinen podepsat dcdací list" Po dor:r_rčení ťaktury ,!e krrpujicí
povinen řádné a včas zaplatí kupní cenu"j, Prodávající,|e Porilr,-'n iní'ormovat kupujícího o účelrr, ťurrkcích a podmínkách už,iyání
Předn"rětu kouPČ l .sr:uladu s bezpečnuslí a r:clrran t:u z.<Jraví. Kupující je povinen se při
užíváni přednrčtu koupč těmito inlbrmaceni řirjit.

1, Pokud ,je s odevzdánínr přeclmčtu koupč spojcna tež .icjí manláž,jsou strany pcvinny
sČP§at a PodePsat předávací protokol, V přípaclč y.l-s§;tu vaci. ktercí nebráni kupujícimu
v uŽÍvání Předmětu kouPě. musi být v předávacím protokolu cioplněn popis yad1, a iermín
.je,iího odstraněnÍ. V případč iskl,tu vad, ktcré kupu.iicínlu v,už1,-áni úrání, musi protokirl
tibsahovat nahr*dni tern]in rlt)eyz,dání přednrčtrr koLrpčt na k,terém se §lranv sh*dly. Do tú
doby, nesmí kupujicí přerlmet koupč použivat.

5. Do dob1' odstranění vad" popř, clo rlcb",- náhradrrího tennítru odevzciání přeiirrrčtrr koupč se
nlá zaíls^ Ž"e Pradát'l4Ící neni v prodlení a kupujícímu nevz,niká nárok na smluvní pokutu"

Čtánek VII.
Oelstoupcní od sm ltlurr

'. 
KuPující ic oPrávnčn ad tóLtl kupní smlouvv oristtlupir v případě. ž* prtlóáva.líci bLrrle

', Pritdlcní soderzdáním př*dmětu koupč <; více ncž,30,"inů ob dob;,plnění slirnovené v
Článku lI. odst, 2 této s*rlr:uw,. Jestliže však kupující ocl kupní snrloury r1o 7 <Jnů o,J
Prodlení Prodár'ajícího nerrdstoupi. je cprávnčn ,zn(}vLl od ní ádstoupit teprvc pot{, krl1,
lturl* Proriávaiící v prodlení o více než 6a dnů oel ciohodnutiho rriihrarjnihú termínu
adevzdáni a ptevzetí přerlmótu koupě.

:. Yra<}ávající je oprávněn od této snrlcluvy otlstirupit v případé, že kupující neulrradí íá né a
v,t,*kupni ťenu. resp, nčkterau splátku, pt>př. záll,hu.



Člárrek VIIt.
Z*věrečná ust*noyení

1, Tato snrlcuva muŽ{ být nnéněnt pouze oboustrannč ocísouiilaserrými pisern nými ó*datky.2, §mlouva bY'la sePsárta vc rivou výhotovenícll, z nichž.kú,óá"* ,*luuní.h stran abd,rží ptljednclm.
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