
KUPNÍ SMLOUVA č. 01802/17/300

uzavřena V souladu s § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku V platném znění mezi

RICOH Czech Republic s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4

zapsána V OR u MS V Praze, spiszn. C/27720

IČO: 48117820

DIČ: CZ48117820

zastoupená: Martina Kaskounova - Regional Sales Director

regionální pobočka: Praha / 300

kontakt: +420 271 123 113

bankovni spojeni:

číslo účtu:

na straně jedné /dále jen prodávající/

a

Městská část Praha-Dolní Měcholupy, se sídlem Dolnoměcholupska 168/37,109 00 Praha 10

zapsána V OR — ZÚJ : 547379 — Praha-Dolní Měcholupy

IČO: 00231347

DIČ: c200231347

zastoupená: MgrA. Jiří Jindřich - starosta

kontakt: +420 272 706 441

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2111281318/2700

na straně druhé /dále jen kupující/

1. Prodávající se zavazuje dodat a kupující se zavazuje odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu za dále uvedený

ředmět plnění:
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Předmět plnění Množství Cena za l ks Cena za množství

bez DPH bez DPH

Ricoh MP C2004eXSP včetně stolku 1 54 900 54 900

Cena celkem bez DPH 54 900

DPH 11 529

Cena celkem s DPH 66 429   
 

Místo plnění: Dolnoměcholupska 168/37,109 00 Praha 10

Dodací lhůta: do 10-ti dnů od podpisu smlouvy

Dopravní dispozice: zajišťuje prodávající

Platební podmínky: 14 dnů

Balení: original RICOH

Záruční doba: v ramci servisní smlouvy

Ostatní podmínky:

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou obchodní podmínky. Změny a doplňky smlouvy, včetně obchodních

podmínek, lze provádět pouze písemně, formou dodatku, který se stane nedílnou součástí této smlouvy.

Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
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V Praze dne, dne 26. 3. 2018

RICOH Czech Republic s.r.o. Městská část Praha-Dolní Měcholupy

prodávající kupující
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OBCHODNÍ PODMÍNKY
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tvoří

nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení, která nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuta,

se řídí těmito obchodními podmínkami.

Změny kupní smlouvy i Obchodních podmínek jsou platné pouze v písemné formě potvrzené oběma smluvními stranami.

II. PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. K předání a převzetí předmětu plnění dochází na základě instalace prodávajícím v místě plnění u kupujícího a potvrzením instalace

Oběma smluvními stranami na montážním listu.

2. Doklady vztahující se ke zboží: montážní list s potvrzenou instalací, návod k obsluze.

3. Pokud kupující nepřevezme, přestože byl prodávajícím k tomu vyzván, zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající

oprávněn — pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé,

Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno

k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním skladu nebo

případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevezme,

4. Jestliže má být dodávka splněna předáním zboží kupujícímu, je kupující, který řádně nabídnuté zboží nepřijme, povinen zaplatit

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5% z ceny neodebraného výrobku a náklady spojené s dopravou ké kupujícímu, Smluvní pokuta

nemá vliv na odpovědnost za škodu a na její uplatňování a náhradu,

5. V případě, že čas plnění není kupujícím ve smlouvě určen přesným termínem, je prodávající oprávněn plnit kterýkoliv den během

sjednané lhůty. Pokud chce kupující, aby prodávající plnil v přesný termín a toto nemá ve smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento

termín prodávajícímu nejméně 5 dnů předem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání.

6. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak.

7. Kupující se zavazuje používat v záruční době pouze spotřební materiál RICOH, dodávaný prodávajícím.

8 Kupující se zavazuje využívat v záruční době servisní organizaci prodávajícího.

III. BALENÍ

Originální karton RICOH. Kupující souhlasí stím, že z důvodu přepravy zboží servisním technikem prodávajícího lze dodat zboží bez obalu.

IV. DOPRAVA

Pokud není dohodnuto jinak, zajišťuje přepravu prodávající dle dispozic kupujícího na jeho učet.

V. PLACENÍ

1. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu

prodávajícího se l4-ti denní lhůtou splatnosti ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

2. Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet prodávajícího. Peněžní závazek placený

prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího u jeho banky,

3. V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit

zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění.

4. Kupující hradí instalaci a dopravu servisního technika, pokud není dohodnuto jinak_

VI. VADY ZBOŽÍ

1. Zjistí-li kupující při přéjímce zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem zápis o vadách,

Vady zřejmé již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do 5 dnů od převzetí. Néučiní-li tak,

bude to považováno za porušení povinnosti včasného oznámení vad zboží. Vadami zřejmými jsou např.:

- zřejmá porušenost nebo neuplnost dodávaného zboží

- množství zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech

3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná nebo jak se projevují a

nároky z vad.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je stanovena dle kupní smlouvy, v jej íchž obchodních podmínkách jsou stanoveny nároky vyplývající z poskytnuté záruky.

VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy

mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

IX. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího předáním dodaného zboží.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Případy neupravené kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami se řídí ustanoveními občanského zákoníku,

V Praze, dne 26. 3. 2018

         zec epu ic s.r_o_ Městská část Praha-Dolní Měcholupy

prodávající kupující
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