
KUPNÍ SMLOUVA Č. 33/2017
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen nOZ"), mezi těmito smluvními stranami:

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Zastoupená: PaedDr. Vladimirem Šimičkem - ředitelem Školy
Čichnova 982/23, 624 ClO Brno
IČ : 003 80 385
DIČ: CZ003 80 385

(dále jen ,,kupujici°')
a

IGM nástroje a stroje s.r.o.
Zastoupená: ing. Ivo Mlejem - jednatelem
V Kněžívce 201, 252 67 Tuchoměřice
lČ :25114727
DIČ: CZ25114727

(dále jen ,,prodávájici")

l. Předmět smlouvy
1.1. prodávajici se zavazuje, že kupujicimu v místě plněni dle této smlouvy odevzdá prostřednictvím

přepravce formátovací kotoučovou pilu a dále zboží specifikované v příloze č. 1 (Nabídka NV-200/2017)
této smlouvy a umožni mu nabýt k němu vlastnické právo.

1.2. prodávající se rovněž zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k užíváni zboží. Za tyto
doklady se považuje návod k obsluze (manuál) v českém jazyce.

1.3. Kupující se zavazuje zboží řádně dodané dle této smlouvy (v požadovaném množství a specifikaci)
prodávajícím odebrat a zaplatit řádně a včas prodávajícimu kupní cenu ve výši a způsobem
specifikovaným v této smlouvě.

1.4. prodávající bere na vědomi, že vymíněnou vlastnosti jím dodávaného zboží je to, že zboží je prosté práv
třetích osob a v době, kdy bude předáno kupujÍcĹmu prosté jakýchkoliv dluhů, resp. bude zaplacena celá
jeho kupní cena.

1.5. Prodávájici seznámil kupujicího před podpisem této smlouvy se stavem zboží, jeho jakostí a provedením,
jakož i s jeho vadami a kupující ho v tomto stavu od prodávajkiho kupuje jak stojí a leží (úhrnkem).

1.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučeni ustanovení § 1799, § 1800 a § 2108 OZ.

2. Kupní cena zboží
2.1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za dodáni zboží, je cenou smluvní a činí:

Bez DPH 50,676,30 Kč
DPH 21% 10.624,70 KČ
S DPH 61.319,00 kč - slovy šedesátjedentisÍařistadevatenáct
(dále jen Nkupni cena").
Kupujici prohlašuje, že je mu skutečná cena plněni dle této smlouvy známa a se smluvní cenou
dle této smlouvy výslovně souhlasí.

3. Čas plněni
3.1. Prodávající se zavážuje dodat do 30. června 2017.



3.2 Kupující je povinen si zboží při dodáni řádně prohlédnout a zkontrolovat.

4. Místo plněni
4.1. Zboží bude dodáno v místě plněni, kterým je sídlo kupujiciho uvedené v záhlaví této smlouvy.

4.2. Pro potřebu této smlouvy je místo prodeje IGM prodeini centrum Modřice, Brněnská 1066.

5. Vlastnické právo
5.1 Vlastnické právo nabývá kupující okamžikem úplného zaplaceni kupní ceny.

5.2. Nebezpečí škody na zboží a s tím souvisejici veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na
Kupujícího v okamžiku dodáni. V případě, kdy kupující neposkytne prodávajÍcÍmu součinnost nutnou
k dodáni zboží, přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem, kdy byl prodávajici připraven zboží dodat.

6. Záruka za jakost
6.1. Záruční doba je stanovena v délce trvání 24 měsíců od dne dodáni do místa plnění dle odst. 4.1.

6.2. Záruka a podmínky uplatnění záruky se řldi ňáručnimi podmínkami IGM nástroje a stroje s.r.o. ze dne
16. 8. 2015 - příloha č. 2 této smlouvy.

7. Platební podmínky
7.1. Faktura (daňový doklad) bude kupujícímu předána při předáni zboží.

7.2. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.

7.3. Požadované plněni této smlouvy bude dodáno J)obirkou" firmou GEIS CZ s.r.o.

8. Závazky kupujÍcÍho a pnodávajÍcÍho
8.1. Smluvní strany se zavazují: vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech,

které mohou mít vliv na plněni dle této smlouvy; vyvinout potřebnou součinnost k plněni této smlouvy.

9. Ostatní ujednání
9.1. Tuto smlouvu lze měnit, nebo zrušit pouze oboustranným písemným ujednáním, podepsaným

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2. Strany prohlašuji, že si smlouvu pozorně přečetly, že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodn li,
že nebyla uzavřena v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím zněním souhlasí, na důka ož
připojuji niže své podpisy.

9.3. prodávající souhlasí s poskytnutím informaci o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném p pu
k informacím a zákona o registru smluv.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotoveni.

9.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okam
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