
Kupní smlouva
uzavřená podle § 2085 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb,, v platném znění

na dodávku zařízení

,, Dodávka (latal)rojektorll a tabule"

I.
SMLUVNÍSTRANY

1.1 Kupuj/c/:

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Zastoupený: Mgr. Dagmar Holá, ředitelka školy
Se sídlem: Smetanova 168, Moravský Kj1llnlov
PSČ:
IČO: 49438875
DIČ:
Bankovní spojení: Koinerční banka a.s.
číslo účtu: 195 083 200 237/0100

Osoba pověřená ke slnluvllíl11u jednání: Mgr. Dagmar Holá
Tel : 515 322 234, eniail

(dále jen kupující na straně jedné)

1.2. prodávaj/c/:
TANA schools. í: o.
Zastoupený: Ing. Blanka Jatičová
se sídlein: Dlouhá 564/1, Tčrlicko
PSČ:
IČO: 03035298
DIČ:
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu:
Osoba pověřená ke snllllvníľnll jednání: Ing. Blanka Jatičová, jednatel

(dále jen prodávající na straně druhé)

se dohodly, že uzavírají tuto sinlouvu



II.
PŘEDMĚTSMLOUVY

2.1 Podklady smlouvy
2.1.1. Zadání kupujícího ze dne 10, l 1,2021

2.2. věcný rozsah
2.2.1 Dodávka dataprojektoru Epson EB-725W, držák projektoru ke stávající tabuli včetně
montáže, kabeláže, dopravy a pylonové tabide TRIPTYCH keramická vhodné k projekci o
celkové šířce 400 cm včetně montáže a dopravy.(viz nabídka ze dne 15. 11. 2021, která tvoří
přílohu Č. l sinlouvy). Kupující vyžaduje dodat pouze nové nepoužité zboží.
2,2,2, místo plnění: sídlo kupujícího

III.
DODACÍPODMÍNKY

3.1. Tennín dodání:
Prodávající zboží, které je předmětetn této smlouvy dodá včetnč montáže do 20. 12. 2021.

3.2. Závazek prodávajícího dle této smlouvy je splněn předáníin dodávky včetnč ovčřeni
ňinkčnosti.

IV.
CENA A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

4.1. celková cena dodávky se skládá z ceny clataprojektoru, pylónové tabule
včetnč montáže, držák dataprojektoru včetně kabeláže a dopravy. Jednotlivé části jsou

vyčísleny v nabídce.

(bez DPH)
DPH

CELKEM
Cena je pevná a konečná.

4,2. Sinluvní strany se dohodly na následujících p]atebl1í¢l1 pQ(hnínkácll:
4.2.1 Po předání dodávky zboží vystaví prodávající fakturu se splatnosti 14 dnů.
4,2.2. prodávající se zavazuje vystavit a odeslat originál faktury objednateli.
4.2.3 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo
- datun) vystavení a datum splatnosti
- předmět plnění
- označení bankovnílio spojení prodávajícího a kupujícího
- cenu vynaložených nákladů a samostatně uvedenou sazbu DPH
- celkovou fakturovanou částku

4.3. Kupující je oprávnčn do 3 dnů po přijeti faktury fakturu vrátit prodávajícímu bez
zaplacení, obsa1iujeji nesprávné cenové údaje nebo jiné nesprávné náležitosti, popř. chybí-li
ve faktuře některé z náležitostí. Včasným a oprávněnýin vráceníín faktury přestává běžet lhůta
její splatnosti, obsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo jiné nesprávné náležitosti, popřípadč
chybí-li ve faktuře, a běží znovu ode dne doručení opravené faktury kllpujícímll.



V,
ZÁRUKA A REKLAMAČNÍPODMÍNKY

5.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu na dodanoll techniku min. 24 měsíců.

5.2. prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době jeho předání nebo se vyskytnou
v záruční době, neodpovídá však za vady vzniklé neodborným používáním.

5. 3. Reklamační lhůty
Kupující je povinen při převzetí vykonat řádnou prohlídku a vyzkoušení dodávky. Vady
skiyté, zjištěné a zjistitelné používáním bude objednatel reklamovat písemně do 3 dnů ode
dne zjištění vady.

5.4. Odstranční vad:
prodávající je povinen v nejkratšírn níožnán terinínu ode dne piseniného uznání reklamace
na vlastní náklady odstranit vadu. Za vadu se nepovažují poruchy způsobené nevhodnýin

pollžíváníln.

5.5, Záruční servis je poskytován bezplatnč. prodávající garantuje zajištění záručního servisu
po dobu 24 ničsíců.

VI.
SMLUVNÍPOKUTYA SANKCE

6.1. Bude-li kupující v prodlení s plněníin kteréhokoliv peněžitého závazku, zaplatí
prodávajícímu sniluvni pokutu ve výši 0.05 % z fakturované částky za každý den
prodlení.

6.2. Při nedodí"žení terniínu splnění dodávky zaplatí prodávající kupujícíniu za každý den
prodlení sniluvní pokutu ve výši z ceny dodávky.

6.3, Prodávající není v prodlení s plnčníni dodávky, pokud k němu došlo z viny kupujícího.

VIL
ODSTOUPENÍOD SMLOUVY

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud prodávající:
- Je v prodlení se smluvně dohodnutým telTníľlem pln&ií po dobu delší než 30

kalendářních dnů
- Vstoupí do likvidace
- Na jeho majetek je vedeno insolvellční řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro

nedostatek majetku prodávajícího i

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písenmými obollstl'annč
dohodnutými, postupně číslovanými dodatky, které se stávají její 11edíll1ou součástí.



l 1.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnan jejího podpisu oběma sniluvními
stranami a je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž l obdrží prodávající a l objednatel.

11.5. Obě smluvní strany prohlašují, že obsah stnlouvy je jim jasný a srozumitelný a je
projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V M


