Kupní smlouva

kterou dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely
EPROJEKTOR.cz s.r.o., se sídlem Korunní 1310/56, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 04482727,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C 248221, zastoupená Jiřím
Pecháčkem, jako prodávající (dále jen „prodávající“), bankovní účet prodávajícího vedený u banky
Komerční banky, a. s., číslo účtu 272058134/0100.
a
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53,
IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu 27-1206774399/0800, Email: info@suspk.cz,
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem, jako kupující (dále jen „kupující“)

ČI. I.

Předmět smlouvy
1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího prodat a odevzdat kupujícímu dle nabídky,
která je přílohou této smlouvy - (dále jen „předmět koupě"), a převést na kupujícího vlastnické
právo k předmětu koupě. Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí
prodávajícímu kupní cenu.
2) Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje předmět koupě a tento
přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu.
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ČI. II.
Kupní cena
Účastníci této smlouvy sjednávají za předmět koupě kupní cenu ve výši =102.053,00 Kč, (Slovy:
Jednostodvatisícepadesáttřikorunyčeské) bez DPH (dále jen „cena").
Tato cena je pevná a zahrnuje jak kompletní předmět smlouvy, tak veškeré náklady (včetně
plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry
apod.) prodávajícího.
DPH bude účtována podle platných právních norem a předpisů, kde rozhodnou dobou pro výši
DPH je datum zdanitelného plnění, prodávající je plátcem DPH.
S ohledem na skutečnost, že zboží je určeno výhradně pro specifické potřeby kupujícího,
smluvní strany sjednávají částečnou úhradu před termínem dodání zboží na základě vystavené
zálohové faktury ve výši 65% z hodnoty plátna dle přiložené nabídky
Smluvní strany si sjednávají doplacení ceny bezhotovostním převodem, a to na základě
prodávajícím vyhotoveného a kupujícímu doručeného daňového dokladu/faktury. Právo
prodávajícího na fakturaci, vzniká dnem předání předmětu koupě společně s doklady nezbytnými
pro jeho užívání a uplatnění případných vad z titulu záruky za jakost. Faktura vystavená
prodávajícím musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.
v platném znění.
Cena je splatná do 15-ti dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury
kupujícímu, á to bezhotovostním převodem na výše v záhlaví uvedený bankovní účet
prodávajícího.

Č I. III.

Doba plnění
Prodávající se zavazuje předat předmět koupě kupujícímu dne ....... , a to v sídle kupujícího na
adrese Doubravice 98, 53353 Pardubice.
Cl. IV.
Vlastnické právo
1) Účastníci smlouvy berou na vědomí, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě
okamžikem jeho faktického předání a převzetí.
2) K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho převzetí ze strany
kupujícího.
ČI. V.
Záruka, odpovědnost za vady
1) Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět koupě smluvní záruku v délce 24 měsíců.
2) V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má kupující
právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012,
občanský zákoník, v platném znění.
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ČI. VI.
Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Pardubického kraje bezodkladně po
uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného
Ministerstvem vnitra ČR.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-lí smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného
obohacení.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Praze dne: 21. 7. 2016

prodávající

V Pardubicích dne: 21. 7. 2016

kupující

Nabídka dodávky zboží
název projektu
pro klienta:
časové rozmezí
pozn.:

dodávka projektor, příslušenství, služby
pan Řehák SÚSP
8h
instalace, kalibrace, nastavení, doprava

Zboží a služby
projektor
služba
služba
plátno
plátno
inst. Mat
instalace
seznámení
držák
kabeláž
kabeláž
kabeláž
dopravné
kalibrace

Popis
FullHD 3D DLP Optoma EH415 4200ANSI až 7000h v ECO 1kus
návštěva na showroomu
návrh a příprava nabídky
Mwscreens Česká výroba a servis 2.4 High zisk, silver vel. 190x107 samovypínací!
Mwscreens Česká výroba a servis 2.4 High zisk, silver vel. 230x129 samovypínací!
kotvící materiál, delší napájecí kabel, koncovky, lišty
instalace projektor + plátno + lištování 2 místnosti
seznámení s funkcemi + ovládání
držák projektoru originál Optoma krátký 2x
HDMI kabel 15m HQ až 4K 2x
VGA až 15m 2x
prodloužení HDMI k NB 3m 2x
200 km / x 8kč / km
základní barevná kalibrace 2x
cena celkem
Jiří Pecháček
cena s DPH
Ušetříte

vyhotovil

pozn.:

Vaše cena
Obvyklá cena
31702
35990 ,-Kč
0
490 ,-Kč
0
990 ,-Kč
23371
25980 ,-Kč
28710
31890 ,-Kč
790
890 ,-Kč
7990
11899 ,-Kč
390
390 ,-Kč
2290
2490 ,-Kč
2790
3299 ,-Kč
890
990 ,-Kč
540
788 ,-Kč
1600
2000 ,-Kč
990
1490 ,-Kč
102053
119576 ,-Kč
123484,13 144686,96 ,-Kč
21202,83 ,-Kč

Záruka na přístroj se nevztahuje na demontáž/montáž nutnou pro svoz přístroje do servisního autorizovaného
střediska a cestovní náklady.

PROJEKTOR DOMA.CZ
Váš specialista na projektory a domácí kina

