
Kupnísnflouva
S požadavkem na poskytování náhradního plnění

uzavřená dle ustanovení § 2079 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku

mezi:

GLOBALTEK GROUP, S.r.0.
Sídlo: Technologická 18, 779 00 Olomouc
iČ:25376217 [NČcz5376217
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16628
Zastoupená jednatelem ln .Stanislavem Škodou
Telefon, e-mail, :
(dále jen „prodávající”)

Švehlova Střední škola polytechnická Prostějov
Sídlo: nám. Spojenců 2555/17, 796 01 Prostějov
pravníforma Školy : příspěvková organizace
IČ:00566896
zřizovatel- Olomoucký kraj
Zastoupené panem Ing. Radomilem Polesem, ředitelem školy
(dále jen „kupující")

l. Předmět Smlouvy a kupní cena
1. Předmětem Smlouvyje dodávka čisticích a úklidových prostředků O objemu do 200.000,- Kč bez DPH Za rok,
tj. 242.000,- KČ VČ.DPH.
2. Prodávající se Zavazuje dodat kupujícímu Zboží a kupující se Zavazuje Odebrat Zboží Od prodávajícího dle
Objednávky učiněné na Základě aktuální nabídky prodávajícího Za kupní cenu uvedenou v nabídkovém listu
prodávajícího pro příslušné Období. Kupní ceny jsou v nabídce prodávajícího uvedeny bez DPH, která bude
přičtena dle aktuálně platných právních předpisů, včetně náhradního plnění.
3. Aktuálníverze ceníku je uvedena na internetových stránkách prodávajícího.
4. Zboží prodávající kupujícímu dodá dlejednotlivých Objednávek kupujícího, které musí Obsahovat:

a) uvedení kupujícího dle Zápisu v Obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku,
b) uvedení místa dodání Zboží,
c) uvedení konkrétního druhu a množství Objednaného Zboží.

5. Objednávka může být učiněna Osobně, telefonicky na tel ČíSle 728313806, písemně, e-mailem na adrese
Objednavky@globaltek.cz nebo prostřednictvím e-ShOpu dostupného na Www.uk|idshop.cz

Il. Dodací podmínky
1. Kupující je povinen zajistit převzetí Zboží v místě dodání oprávněnou Osobou. Přebírající Osoba je povinna
dodané zboží ihned při převzetí Zkontrolovat, Zejména jeho druh, množství a nepoškozenost Obalů. Přebírající
Osoba je povinna potvrdit převzetí Zboží na dodacím listu - faktuře.
2. Zjevné vady zbožíje kupující povinen písemně notifikovat ihned při dodání zboží. Vady, které nejsou zjevné,
je kupující povinen písemně notifikovat prodávajícímu včetně uplatnění nároků z vad bez Zbytečného odkladu
poté, kdy kupující vady Zjistil nebo měl vady zjistit při vynaložení Odborné péče při prohlídce Zboží, jinak právo
kupujícího Z vad zboží nebude přiznáno.
3. Nebezpečí škody na zboží přechází Okamžikem předání zboží kupujícímu v místě plnění na kupujícího.
Vlastnické právo ke zbožíje na kupujícího převedeno Okamžikem Zaplacení kupní ceny.



Ill. Platební podmínky, fakturace
1. Splatnost faktury: 14 dnů. Prodávajícíje oprávněn fakturovat kupujícímu kupní cenu 1x měsíčně na Základě
vystavených dodacích listů daného měsíce.
2. Prodávajícíje oprávněn fakturovat kupujícímu kupní cenu při dodání Zboží nebo následně po dodání Zboží.
3. Kupující se zavazuje Zaplatit prodávajícímu kupní cenu na účet prodávajícího uvedený na faktuře, a to
vtermínu splatnosti uvedeném na faktuře. Lhůta Splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem uskutečnění
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
4. Při pozdní úhradě kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01%
Z dlužné Částky Za každý, i započatý, den prodlení.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 16.2.2018 do 31.12.2018. Pokud žádná Ze smluvních stran
Smlouvu nevypoví, pak se tato smlouva automaticky prodlužuje na dalších 12 měsíců. Výpovědní lhůta je tři
měsíce a počíná běžet první den následujícího kalendářního měsíce po jejím doručení druhé straně.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Oběma stranami.
3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá Ze smluvních stran
obdrží jedno vyhotovení. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem Stvrzují platnost Svých oprávnění
jednat Za Smluvní strany.
4. Strany berou na vědomí, že smlouva bude Zveřejněna dle Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv) a žádná část
Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství dle § 504 Občanského Zákoníku.
5. S Ohledem na povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, Se Smluvní strany dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv Zajistí kupující.

V Olomouci dne .jí/,vč - AŤ f J V Prostějově dne 6.2.2018

prodávající kupující

(J'ľl'lëľlOI POÖPÍS, fUnkCe, ľaZÍÍkO) (jméno, podpis, funkce, razítko)


