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Smluvní strany: 
 

Obchodní společnost: MULTISED spol. s r.o. 
IČ:    26189160 
DIČ:     CZ26189160 
Se sídlem:   Lubina 433, Kopřivnice, 742 21  
Bankovní spojení:  Komerční banka 
Číslo účtu:   19-7371000247/0100 
Zastoupena:   Ing. Oldřichem Zámrským, jednatele společnosti 
 
dále jako „Prodávající“ na straně jedné 
 

a 
 
Obchodní společnost:  Město Kopřivnice 
IČ:     00298077 
DIČ:     CZ00298077 
Se sídlem:    Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    1767241349/0800 
Jednající/Zastoupena: Petrem Marečkem, vedoucím oddělení vnitřní správy 
 
dále jako „Kupující“ na straně druhé, 
 
 
se v souladu s ustanoveními § 2079 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, a na základě vzájemného konsensu dohodly níže uvedeného dne, 
měsíce a roku tak, jak stanoví tato 

 
KUPNÍ SMLOUVA 

na dodávku kancelářských a konferenčních židlí ze sortimentu 
Prodávajícího 

 

1. Postavení stran 

1.1. Prodávající je českou právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 52565.  

2. Účel smlouvy 

2.1 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě specifikovaný 
v čl. 3 této smlouvy a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu, a 
kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj 
prodávajícímu sjednanou kupní cenu.  
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3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 
kancelářské a konferenční židle podle příloh č. 1 NABÍDKA č. 17NA00063 a č. 
2 NABÍDKA č. 17NA00067 této smlouvy (dále jen „zboží“) do 20 pracovních 
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2. Kupní cena za dodané zboží bude fakturována na dvě samostatné faktury, a 
to zvláště kancelářské židle a zvlášť konferenční židle. Kupní cena činí: 
1. Kancelářské židle 
kancelářská židle BZJ 383 3 kusy za kus bez DPH 4 690,- Kč 
   celkem bez DPH 14 070,- Kč 

   
cena celkem 
včetně DPH 17 025,- Kč 

kancelářská židle BZJ 485 5 kusů za kus bez DPH 5 100,- Kč 
   celkem bez DPH 25 500,- Kč 
   cena celkem 

včetně DPH 30 855,- Kč 

Cena celkem za kancelářské židle včetně DPH 47 880,- Kč 
 

2. Konferenční židle 
konferenční židle          
BZJ 100CH 40 kusů za kus bez DPH 740,- Kč 

   celkem bez DPH 29 600,- Kč 

   
cena celkem 
včetně DPH 35 816,- Kč 

Cena celkem za konferenční židle včetně DPH 35 816,- Kč 
  
Celková kupní cena zboží včetně DPH 83 696,- Kč 

 
Kupní cena zahrnuje balné, dopravu a pojištění, jakož i další případné 
náklady spojené s dodání zboží do sídla kupujícího.  

3.3. Zboží předáno v sídle kupujícího.  
3.4. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu dohodnutém 

v bodě 3.1. této smlouvy, bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 
0,1% z celkové kupní ceny zboží včetně DPH za každý den prodlení. 

4. Povinnosti Prodávajícího 

4.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží bez vad v souladu 
s předmětem smlouvy dle čl. 3. 

4.2 O finálním převzetí zboží kupujícím sepíší kupující a prodávající předávací 
protokol. Předávací protokol bude podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, kteří předání a převzetí zboží provedli, a to ve dvou 
stejnopisech. Jeden stejnopis protokolu obdrží prodávající a jeden kupující. 

5. Povinnosti Kupujícího 

5.1. Kupující je povinen za zboží zaplatit kupní cenu zboží, která je určena v čl. 3. 
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5.2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za dodané zboží bude splatná na 
základě platebních dokladů, které budou obsahovat náležitosti, stanovené 
daňovými a účetními právními předpisy (dále jen „faktura“), do 14 dnů ode dne 
jejich prokazatelného doručení kupujícímu. Prodávající je povinen faktury 
vystavit do 14 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu. 

5.3. Vlastnické právo ke zboží nabude kupující jeho převzetím.  

6. Odpovědnost za vady 

6.1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba 
začíná plynout ode dne předání předmětu koupě kupujícímu. 

6.3. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytly v záruční době.  
6.4. Za vady zboží, které se projevily po záruční době, odpovídá prodávající jen 

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.  
6.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na zboží vada, kupující písemně 

oznámí prodávajícímu její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. 
Jakmile kupující odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 
bezplatné odstranění vady. Za písemnou formu se považuje i e-mailová 
komunikace. 

6.6. Prodávající započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

6.7. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odstranění vady. 
6.8. Za porušení povinnosti prodávajícího odstranit vady zboží ve stanoveném 

termínu, dle  odst. 6 tohoto článku, má kupující nárok na smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z celkové kupní ceny zboží včetně DPH za každou vadu za každý 
den prodlení s odstraněním vady. 

7. Platnost a účinnost smlouvy 

7.1. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami či 
jejich oprávněnými zástupci. 

7.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění 
kupující, a to nejpozději do jednoho dne od uzavření této smlouvy. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných číslovaných 
dodatků schválených a podepsaných oběma smluvními stranami či jejich 
oprávněnými zástupci.  

8.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající z plnění této smlouvy 
budou řešit nejprve jednáním.  
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8.3. Pro ostatní práva a povinnosti touto smlouvou neupravená platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 

8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 
každá ze smluvních stran. 

8.5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz souhlasu 
připojují své vlastnoruční podpisy či podpisy oprávněných zástupců. 

8.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy 
Příloha č. 1: NABÍDKA č. 17NA00063 
Příloha č. 2: NABÍDKA č. 17NA00067 

 
 

V Kopřivnici, dne   V Kopřivnici, dne  
 
 
 

  

MULTISED spol. s r.o. 
Ing. Oldřich Zámrský 

jednatel 

 Město Kopřivnice 
Petr Mareček 

vedoucí oddělení vnitřní správy 
 



Multised, spol. s r.o.

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice 1

NABÍDKA č. 17NA00063

DIČ: CZ00298077
Odběratel: 00298077IČ:

Tel.: 556 879 411

Dodavatel:

Multised, spol. s r.o.
Lubina  433
742 21 Kopřivnice 1

Telefon: 556840526
Mobil: 556840525
Fax: 556813672
E-mail: multised@multised.cz
www.multised.cz

IČ: 26189160
DIČ: CZ26189160

Datum zápisu:
Konečný příjemce:

Platno do:
23.10.2017
17NA00063Nabídka č.:

Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

BZJ 383:kancelářská židle 
XAL/STP/bederní opěrka, /posuv

ks 21% 2 954,70 17 024,7014 070,004 690,003

BZJ 485:Kancelářská židle BZJ 485 
ST/CH/posuv sedáku/MK

ks 21% 5 355,00 30 855,0025 500,005 100,005

Součet položek 47 879,7039 570,00 8 309,70
Zaokrouhlení 0,30
CELKEM K ÚHRADĚ 47 880,00

Vystavil:  Bc. Petr Strnadel

Ekonomický a informační systém POHODA 



Multised, spol. s r.o.

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice 1

NABÍDKA č. 17NA00067

DIČ: CZ00298077
Odběratel: 00298077IČ:

Tel.: 556 879 411

Dodavatel:

Multised, spol. s r.o.
Lubina  433
742 21 Kopřivnice 1

Telefon: 556840526
Mobil: 556840525
Fax: 556813672
E-mail: multised@multised.cz
www.multised.cz

IČ: 26189160
DIČ: CZ26189160

Datum zápisu:
Konečný příjemce:

Platno do:
24.10.2017
17NA00067Nabídka č.:

Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

BZJ 100 CH:konferenční židle BZJ 100 
chromová podnož

ks 21% 6 216,00 35 816,0029 600,00740,0040

Součet položek 35 816,0029 600,00 6 216,00
CELKEM K ÚHRADĚ 35 816,00

Vystavil:  Bc. Petr Strnadel

Ekonomický a informační systém POHODA 


