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KUPNÍ SMLOUVA
č.j. prodávajcího:

č.j. kupujícího: SZR- 937-4/Ř-2017
NEN: N006/17/V00003298

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,OZ)

níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami na základě
Rámcové smlouvy na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro

roky 2017-2018, č.j.: MV-148436-81NZ-2015 (dále jen ,,rámcová smlouva") uzavřena
kupní smlouva tohoto znění

l.

1. Prodávajícŕ Mias Oč spol. s r.o.
se sídlem: Krouna 322, 539 43 Krouna
zastoupený: lng.Aleš Sokolík -jednatel; Ing. Aleš Sokolík-jednatel
IČO: 00529435
DIČ: CZ00529435
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2109111571/2700
kontaktní osoba:
e-mail:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové , oddíl C,
vložka 34
(dále jen ,,prodávající")

a

2. Kupující:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
pověřený pracovník:
e-mail:

(dále jen ,,kupující")

Česká republika - Správa základních registrů

Na Vápence 14, Praha 3, 130 00
Ing. Michal Pešek, ředitel
72054506

l',
, F



ll.
Předmět koupě

1. Touto smlouvou se prodávajicí zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě -
kancelářský nábytek:
lx Stůl pracovní universální 1200x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm
4x Židle kovová čalouněná konferenční bez područek - 100 kg

lx Skříň registrační šanonová, 800,440,1780, plné
mezistěna,LTD 18mm

dveře,

2. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu
podle článku Ill. této smlouvy.

3. Technická specifikace předmětu koupě musí odpovídat veškerým požadavkům
stanoveným v ČI. 5 rámcové smlouvy.

Ill.
Kupní cena

1. Kupní cena je stanovena ve výši: 7 067,20,- KČ bez DPH
DPH 21% 1 484,11- Kč
CELKEM 8 551,31 Kč VC. DPH
Slovy: (osmtisĹcpětsetpadesátjednakoruntřicetjednaha|éřů)

2. Kupní cena je stanovena za množství dle ČI. ||. této smlouvy.
3. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu koupě,

včetně dopravy do místa dodání a včetně veškerých dalších nákladů
prodávajícího.

4. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné zvýšit či snížit jen
v případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu předmětu
koupě. Dodávky prováděné od účinnosti změny daňových předpisů budou
vyčíslené se změněnou sazbou.

IV.
Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží dle lhůt, které jsou uvedeny
v rámcové smlouvě.

2. Místem plnění je sídlo kupujÍcÍho Na Vápence 915/14, Praha 3, 130 00. Dodávku
zboží je možné učinit v kterýkoliv pracovní den od 9:00 - 15:00 hod.

V.
Všeobecné dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě v souladu s ČI. 6 a ČI. 7 rámcové
smlouvy, které určují podmínky dodání.

2. KupujÍcÍ odmítá dodání většího množství zboží, než je ujednáno ve smlouvě.
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3. Předmět koupě bude považován za dodaný jeho převzetím kupujíchn a podpisem
dvou vyhotovení dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění,
přičemž jedno vyhotoveni dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení
bude předáno prodávajícímu.

4. Dodací list musí obsahovat název dodávaného kancelářského nábytku a jeho
počet.

5. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn
zboží používat.

VI.
Platební podmínky

1. Platba za uskutečněnou dodávku předmětu koupě bude provedena
bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím
do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky kupujícím a
doručené kupujlchnu do místa plněni.

2. Faktura musí obsahovat číslo jednací této smlouvy, číslo jednací rámcové
smlouvy, název dodávaného kancelářského nábytku, všechny náležitosti dle
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a údaje uvedené v § 435 OZ. Přílohou faktury bude kopie potvrzených
dodacích listů.

3. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení příslušnému
kupujíchnu na adresu Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3. U faktury doručené
po 7. prosinci daného roku se splatnost stanoví na 60 dnů ode dne doručení.

4. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky
z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajíchnu
bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou
nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzených
dodacích listů, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý
ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu
vrácení. prodávající je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo
vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne
doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícknu.

6. Zálohy kupující neposkytuje.
7. Platby budou realizovány v KČ na základě předložené faktury.

VII.
Záruka

1. ProdávajÍcÍ poskytuje na dodané zboží záruku za jakost, která zaručuje, že zboží
bude odpovídat technické specifikaci stanovené rámcovou smlouvou a bude
prosté právních vad. prodávající poskytuje záruční dobu v délce minimálně 24
měsíců.

2. Poskytne-li prodávající záruční dobu delší než 24 měsíců, uvede ji v dodacích
listech ke zboží. Nebude-li v dodacích listech uvedena delší záruční doba, platí,
že záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců.
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3. Prodávající je v záruční době povinen odstranit vady zboží za podmínek dle
či. vin. odst. 4 této smlouvy.

VIII.
Vady

1. prodávající je povinen dodat zboží jakost (technických parametrů) specifikované
v rámcové smlouvě, množství a druhu dle této smlouvy a při dodržení obchodních
podmínek sjednaných v této smlouvě a rámcové smlouvě včetně podmínek pro
přepravu do místa dodání. Kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit
kupní cenu.

2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v ČI. Vlll odst. 1 této smlouvy, jedná se
o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

3. zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn
odmítnout jeho převzetí a od této smlouvy odstoupit. To platí i při dodáni jiného
druhu zboží, že určuje tato smlouva. Odstoupení od smlouvy kupující
bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.

4. Vady, které kupující zjisti až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit
nejpozději do 7 kalendářních dnů od oznámení vady. prodávající odstraní vady
bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této
smlouvy. Obdobně postupuje prodávajÍcÍ i v případě, nevyužije-li kupující svého
práva na odstoupení od smlouvy podle ČI. Vlll odst. 3 této smlouvy.

5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za
škodu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího
na odstoupeni od smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě;
b) dodání předmětu koupě v odlišné jakosti a druhu oproti požadavkům

kupujícího.

2. KupujÍcÍ je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o způsobu řešení úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek

prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujÍcÍ bude
v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po
dobu delší než 15 kalendářních dní.



4. Učinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení
písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní
pokuty.

X.
Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před

obecnými soudy České republiky.

XI.
Odpovědnost za škody

1. prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy
v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými

ustanoveními OZ.
3. Tato smlouva je uzavřena v souladu s rámcovou smlouvou, a to i těch

ustanoveních, která v ní nejsou konkrétně uvedena. Práva a povinnosti smluvních
stran, touto smlouvou neupravené, se řídí rámcovou smlouvou, případně
příslušnými ustanoveními OZ.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými
dodatky odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se
stanou nedílnou součástí této smlouvy.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávajÍcÍ
a 1 kupující.

V Krouně dne "l +.1' 2 či;' v.. %tu. ...dne u. bC'
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