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Kupní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

Svatopluk Tesárek
798 09 Vřesovice 1 87

45439761
CZ7 104224501
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku-

základní
bankovní spojení: Fio Banka Prostějov
Č. účtu:

'

2300325201/2010

Sídlo:

IČ:
DIČ:
daňový režim:

na straně jedné (dále jen „prodáva jící")

a

Statutární město Prostějov
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zastoupeno: Mgr. Liborem Vojtkem, vedoucím Odboru správy a údržby majetku

města Magistrátu města Prostějova
Ve věcech technických: Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí oddělení údržby majetku města

Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějov
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

00288659

CZ00288659
plátce DPH

Česká spořitelna, a.s.

27-1505517309/0800

na straně druhé (dále jen „kupující")

I.

Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu osm kusů dřevěných
prodejních Stánků STANDARD.

Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze ě. 1 této smlouvy, který

tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1.2. O dodání předmětu smlouvy bude sepsán předávací protokol, který po podpisu obou

smluvních stran se stává nedílnou součástí této kupní smlouvy a daňového dokladu -

faktury.



2.1.

II.

Kupní cena

Kupní cena byla sjednána ve výši 356.000 Kč bez DPH. Ke sjednané ceně bude
připočteno DPH v zákonné výši.

2.2. Kupní cena uvedená v odst. 2.1. bude kupujícím uhrazena na podkladě vystaveného
daňového dokladu - faktury se splatností 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu -

faktury na adresu kupujícího. Faktura musí být doložena předávacím protokolem

potvrzeným oběma účastníky smlouvy. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu

až po dodání zboží a daňový doklad-fakturu vystaví do 3 dnů po dodání zboží.

2.3. Záloha na kupní cenu předmětu smlouvy nebude poskytována.

2.4. Faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že daňové doklady nebudou mít

odpovídající náležitosti a přílohy je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět
prodávajícímu k doplnění. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením
kupní ceny a prodávající je povinen vyhotovit nový daňový doklad s novou lhůtou
splatnosti.

2.5. Vystavený daňový doklad - faktura bude obsahovat tuto identifikační adresu:
Statutární město Prostějov
Odbor správy a údržby majetku města

Ing. Jaroslav Chromek
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 0 1 Prostějov

2.6. Daňový doklad - faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
- osobně
- poštou na výše uvedenou adresu
- elektronicky e-mailem: posta@prosteiov.eu

2.7. Za den úhrady sjednávají smluvní strany den připsání sjednané kupní ceny na účet
prodávajícího.

III.
Převod vlastnictví

3.1. Kupující nabude vlastnické právo k věci po zaplacení kupní ceny, specifikované v

Článku II.

IV.

Termín a způsob převzetí předmětu kupní smlouvy

4. 1 . Prodávající se zavazuje:
- dodat předmět smlouvy včetně dokladů spojených s dodáním od podpisu kupní

smlouvy v termínu do 30.10.2016
- oznámit kupujícímu termín uskutečnění dodávky písemnou formou (lze i

elektronicky formou e-mailu) nejpozději 24 hod. před datem dodání.

4.2. Smluvní strany sjednávají jako místo plnění na adrese: sklad na ul. Jezdecká, Prostějov
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v.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení, záruka

5.1. Prodávající garantuje kupujícímu, že předmět smlouvy bude způsobilý ke smluvenému

účelu užívání v souladu s podmínkami zadávacího řízení.

5.2. Prodávající se zavazuje poskytnout záruku po dobu 24 měsíců ode dne předání a

převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

5.3. Kupující je oprávněn uplatnit své nároky zodpovědnosti za vady v souladu

s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Uplatněný nárok

musí být uplatněn písemně (e-mailem, faxem) s uvedením označení vady, jejího popisu

a uvedení požadovaného zákonného nároku z titulu odpovědnosti.

5.4. Lhůta pro započetí prací na odstranění závad sjednávají smluvní strany na dobu nejdéle

24 hodin. Uvedená lhůta započne plynout okamžikem písemného oznámení reklamace

prodávajícímu nebo pověřené servisní organizaci. Oznámení musí být uplatněno

písemně (e-mailem, faxem), pokud nebude prokazatelně dohodnuto jinak.

VI.

Smluvní sankce

6.1 V případě prodlení se zaplacením daňového dokladu - faktury za dodané zboží má

prodávající právo vyúčtovat a Kupující povinnost uhradit úrok z prodlení ve výši

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2 V případě prodlení dodávky zboží má Kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost

uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

VII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

7.1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně, formou vzestupně

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

7.2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

7.3. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle. že

při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně

přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

7.4. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá

ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

7.5. Tato smlouvaje platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž platí

datum pozdějšího podpisu.

Příloha č. 1 - Technická specifikace prodejních Stánků

Ve Vřesovicích dne ....A-.!?.:... T.\ .
é . ,

1 8 -07- 2016
V Prostějově dne ................

Za prodávajícího:

Svatopluk Tesárek

Za kupujícího:

Mgr. Libo! Vojtek

vedoucí Odbořu

majetk

správy a údržby

ňiěsla

PROSTĚJOVA
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Příloha č. 1 - Tecluiická specifikace prodejních Stánků

Prodejní Stánek - 3x1,5 111

\i/4 kU± a

Technické údaje o stavbě

Údaj Hodnota Údaj Hodnota

Zastavěná plocha 4,6 m2 Délka objektu 3,056 m

Užitná plocha celkem 4,4 m2 Šířka objektu 1,500 m

Sklon střechy 19° Výška objektu 2,761 m

Obestavěný prostor 11,4 in3 Použitá, dřevina smrk


