
Číslo  smlouvy prodávajícího:                                                   Číslo  smlouvy kupujícího:  56/2017/PÚ/BK

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění mezi následujícími stranami:

Prodávající: SCHÄFER, spol. s r.o.
Sídlo: Ruská 1696, 509 01 Nová Paka
IČ: 60935049
DIČ: CZ60935049
Zastoupen:
e-mail: 

Kupující:                  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
IČ: 70932581
DIČ: CZ70932581
Zastoupen:                  Ing. Miloš  Bažant, vedoucí oblasti Blansko
Bankovní spojení:
Číslo účtu:               
Koresp. adresa: SÚS JMK, oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko

Předmět smlouvy:   Proporcionální regulační hydraulické čerpadlo na vysprávkovou soupravu Schäfer
Termín plnění:        prosinec/leden 2017/2018
Místo plnění: CM Tasovice
Kupní cena: cena celkem za dodávku bez DPH 63.000,- Kč

21% DPH 13.230,- Kč
S DPH               76.230,- Kč

Způsob úhrady: Na základě faktury se splatností 21 dnů.  Přílohou bude kopie dodacího listu.

Záruka za jakost: Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců od předání předmětu
koupě kupujícímu.

V případě prodlení s placením po lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši
0,05%, počítaný z dlužné částky za každý den prodlení.                                      

Tato smlouva slouží zároveň jako objednávka dodávky sjednaného předmětu plnění. Tato smlouva je
účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.
Pokud není uvedeno jinak, platí pro právní poměr mezi stranami ustanovení občanského zákoníku.
Tato smlouva podléhá povinnosti  zveřejnění  dle zákona  340/2015 Sb.  o registru smluv,  ve znění
pozdějších  předpisů.  Smlouvu  bude  zveřejňovat  Správa  a  údržba  silnic  Jihomoravského  kraje,
příspěvková organizace kraje jako objednatel,  SCHÄFER, spol.  s  r.o.,  jako zhotovitel  označil  tato
jmenovitě uvedená data za citlivá………………….
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a vystavených
faktur.
Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

V Blansku dne  15.12.2017 V Nové Pace dne 18.12.2017

………………………………………..                        ……………………………...………….
Za kupujícího Za prodávajícího
Ing. Miloš Bažant
Vedoucí oblasti Blansko

Správce rozpočtu: ..................................................


