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Kupni smlouva

dle zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění

mezi

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba

jednající osoba: doc. Ing. lvo Hlavatý, Ph.D., děkan FS

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

(dále také jen „kupující “)

2. EXPO-Consult+servicer

se sídlem: Příkop 4, 604 45 Brno

jednající osoba:—

IČO: 49966154

DIČ: CZ49966154

(dále také jen „prodávající ")

společně také „ smluvní strany"

I.

Předmět plnění

1. Předmětem této kupní smlouvy je zajištění autobusové dopravy z Ostravy — Poruby

do Mnichova (Némecko) a zpět. V ceně dopravy není zahrnuto parkovné. Dále kupní smlouva

zahrnuje zajištění ubytování s polopenzí ve 3 hvězdičkovém hotelu v Mnichově v termínu 18. —

20. 6. 2018 pro 24 osob dle objednávky číslo 10066019/354 ze dne 26. 3. 2018.

2. Kupující se zavazuje službu převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. Ill. této smlouvy.

3. Místem plnění bude: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní 17.Iistopadu 15/2172, 708 33, Ostrava —

Poruba.

Il.

Platební a dodací podmínky

1. Termín dodání objednané služby je do 18. 6. 2018.

Prodávající vystaví úhradu kupní ceny kupujícímu fakturou se splatností 30 dnů.

Konkrétní čas odjezdu autobusu bude předem dohodnut mezi prodávajícím a oprávněným

zástupcem kupujícího dohodnutými komunikačními prostředky (e—mail, telefon).

|||.

Cena plnění

1. Kupní cena za autobusovou dopravu je ve výši 65.000,- Kč a za ubytování ve výši 74.896,-Kč,

celková kupní cena je 139.896,- Kč včetně DPH (slovy: jednostotřicetdevěttisícosmtset-

devadesátšest korun českých).

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním služby.

 



IV.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku

a právními předpisy souvisejícími.

2. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou

písemných vzestupně číslovaných dodatků.

3. Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, přičemž prodávající obdrží 1 stejnopis

a prodávající 1 stejnopis.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelné, nikoli

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
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doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan FS lng.Jaroslav Vondruška

EXPO-Consult+Service,spol.s.r.o.

kupující prodávající


