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Kupní smlouva

na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a

roku kupní smlouva /dále jen Smlouva/, jejímž předmětem je prodej ZbOZl dle specifikace dale

uvedené a za podmínek dále stanovených

Smluvní strany

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem Ostrava-Poruba, 17.|istopadu 15/2172, PSC 708 33

veřejná vysoká škola nezapsaná v OR

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

Ubytovací služby a Stravovací služby

Studentská 1770/1, 700 32 Ostrava-Poruba

zastoupena: Marie Stonišová, ředitelka USSS

(dále jen „kupujicí“)

a

IČO : 62304658

ním re'stříku Kraského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7599

bankovní spojení:_

HG STYLE s.r.o.

se sídlem: 752 01 Kojetín, náměstí Svobody 1468

DIČ : C262304658

Zapsaná v Obchod

zastoupena: ing. Zdeněk Stubleý, jednatel

(dále jen „prodávajícřj

 

1.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této Smlouvy je koupě zboží — 100 kusů matrací pro provoz Ubytovacích služeb

VSB—TUO dle podmínek zadaných v poptávkovém řízení.

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za podmínek uvedených v této smlouvě

v objednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a současně převádět na kupujícího vlastnicke

právo ke zboží.

3. Kupující se zavazuje za objednané a dodané zboží dle této smlouvy zaplatit sjednanou kupní cenu.

II.

Cena a její splatnost

1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané zboží dohodnutou kupní cenu ve výši 98 500 Kč bez DPH tj.

119 185 Kč vč. DPH ve splatnosti uvedené ve všeobecných podmínkách tvořících nedílnou součást

této Smlouvy.

Dohodnutá kupní cena je 985 Kč/kus bez DPH. v ceně je zahrnuta cena dopravy na místo plnění.

III.

Trvání a platnost smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 5.9.2017 do dohodnutého termínu dodání zboží a

nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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IV.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Objednávky

a) Prodávající prodává a kupující kupuje zboží, jež je specifikováno v objednávce Objednávka musí

být učiněna písemně.

b) Kupující i prodávající stanoví osoby oprávněné vystavovat, přijímat a potvrzovat objednávky.

2. Dodací podmínky

a) Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat druh a množství zboží v termínu do 5.9.2017.

b) Ke splnění dodávky dochází převzetím zboží ze strany kupujícího _ jeho pověřenými zaměstnanci.

c) Místem plnění podle této smlouvy jsou tyto střediska kupujícího:

— VŠB-TUO, Ubytovací služby a Stravovací služby, Studentská 1/1770, 700 32 Ostrava-

Poruba

3. Platební podmínky

a) Podkladem pro úhradu zboží bude faktura s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavená dodavatelem ke dni zdanitelného

plnění. Splatnost takto vystavené faktury je smluvními stranami stanovena 21 dnů ode dne jejího

doručení kupujícímu.

b) Kupující bude hradit prodávajícímu fakturu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího

uvedený v záhlaví této smlouvy.

c) Pro případ prodlení kupujícího s úhradou faktury nebo její části je objednatel povinen zaplatit

prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Nespolehlivý plátce ( dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., par. 106a odst.1).

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že plátce

(prodávající) v den uskutečnění zdanitelného plnění je nespolehlivý plátce, příjemce

zdanitelného plnění (kupující) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet

Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (prodévajiciho); Pokud příjemce (kupující)

uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce ((kupující) si o tuto

úhradu poniží platbu faktury vůči poskytovateli (prodávajícímu).

Zveřejnění čísel bankovních účtů (Zákon o DPH č. 235/2004 par. 98 písm. d).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce

zdanitelného pínění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (kupující) uhradí za

poskytovatele zdanitelného pinění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro

poskytovatele (prodávajícího) Pokud příjemce (kupující)l) uhradí za poskytovatele zdanitelného

plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (kupující)) si o tuto úhradu poniží platbu faktury vůči

poskytovateli (prodávajícímu).

4. Nebezpečí škody a doklady

a) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím dle dodacího listu nebo faktury.

Vpřipadě, že bylo zboží dodáno poškozené, neúplné či jinak vadné, kupující toto oznámí

prodávajícímu nejpozději 5 dnů po převzetí zboží. V případě nedodržení této lhůty prodávající

odpovědnost za takové zboží nenese.

b) Za doklady nutné k převzetí zboží se považuje dodací list nebo faktura s uvedením:
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- Čitelně jméno přebírajícího;

. Podpis přebírajicího;

- Datum převzetí.

5. Odpovědnost za vady

a) Jestliže dodané zboží, jeho množství nebo jakost neodpovídá požadavkům stanoveným pro zboží a

dále jestliže prodávající poruší své povinnosti a zboží není v důsledku zcela bezvadne (dale jen

„vady zboží“), náleží kupujícímu nárok na dodání bezvadného plnění nebo po dohode narok na

slevu.

b) Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady dodaného zboží u prodávajícího bez zbytečného

odkladu po té, co je zjistil.

c) Prodávající je povinen se k reklamaci kupujícího vyjádřit v termínu do 3 pracovních dnů ode dne,

kdy mu byla doručena.

V.

Povinnosti prodávajícího

a) Prodávající je povinen na vyžádání předat kupujícímu kompletni dokumentaci k prodávanému

zbožL

b) Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické

právo nesmí být omezeno právy jiných osob.

c) Vpřípadě prodlení prodávajícího sdodávkou zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu

smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové kupní ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Totéž

se týká prodlení s dodáním bezvadného zboží při reklamaci nebo vyřízení reklamace. V případě

prodlení delšího 10 dnů, může kupující od smlouvy odstoupit.

VI.

Závěrečná ustanovení

a) Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena.

Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže původnímu

záměru v ekonomickém smyslu,

b) Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

(2) Registrací této smlouvy dle ustanoveníš 5 zákona č. 340/2015 Sb. o registraci smluv provede na

základě dohody smluvních stran objednatel.

V Ostravě dne 11.8.2017

 

   

  

HGsms. r. a.

náměstí Svobody 1

IC:62304053. Didcze

m. 01 KOJETI

 

prodávající kupující
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