
  

 

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku

v platném znění

1. Smluvní strany

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Kupující:

Název firmy: Městská část Praha — Dolní Měcholupy

Sídlo: Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha — Dolní Měcholupy

IČ: 00231347 '

DIČ: C200231347

Bankovní Spojení; 2111281318/2700

TEL.: 272 706 441

E—mail: urad@d0[nimecholupy.cz

Zastoupený: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou městské části

a

Prodávající:

Název firmy: SPORT CLUB s.r.o.

Právní forma: s.r.o.

Sídlo: Bahno 99, Frýdlant no. 739 11

lČ: 26845431

DIČ: c226345431

Bankovní spojení: _

TELi: _

FAX:

Statutární orgán: Marek Macharaček - jednatel    
uzavírají tuto kupní smlouvu:



_2.ťPředmět smlouvy - materiál

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží vč. montáže:

2 ks Duchna 2x1x0,4m

1o ks Žíněnka 2x1x0,05m

1 ks Gymnastický koberec 6x2x0,025m

2 ks Švédská bedna kónická dřevěná

1 ks Trampolína malá

1 ks Odrazový můstek

1 ks Koza - výškově nastavitelná pro 1. stupeň ZŠ

1 ks Síť na volejbal

- 3 ks Badmintonová síť se stojany

1 ks Florbalový mantinel + vozíky

20 ks Badmintonové sady (1 sada : 2 rakety, 2 míčky)

2 ks Branky se zajištěním (fotbal nebo házená) + sít'

1 ks Kladina - výuka gymnastiky 1. stupeň ZŠ

6 ks Lavičky 3m, závěsné

20 ks Obruče průměr cca 70 cm (1. stupeň ZŠ)

2 ks Atletický žebřík

8 ks Atletické překážky dětské

4 ks Kužele — kloboučky(sada)

'! ks Stůl na stolní tenis skládací + síťka

20 ks Cvičební podložky

1 ks Kompresor na nafukování míčů

1 ks Pumpička pro nafukování míčů

1 ks Systém na ukládání míčů

1 ks Konstrukce na šplh (2 x tyč, 2 x lano) včetně šplhadel a instalace

2 ks Konstrukce na koš otočná včetně regulace výšky včetně instalace

2 ks Deska basketbalová včetně koše

1 ks Konstrukce pro kruhy + kruhy včetně instalace

1 ks Konstrukce pro hrazdu + hrazda včetně instalace

2x 30 ks šatní skříň dvoukřídlé s lavičkou

Ito vše dále jen souhrnně „zboží“l.

Zboží, bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným,

českým i unijnim právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým

normám, platným pro daný druh zboží.

Organizace dodávky zboží

Kompletní dodávka předmětu plnění a dokumentace.

3. Doba a místo plnění:

Doba plnění:

Termín plnění je nejpozději do 24. 8. 2018 s tím, že tuto dodávku zboží je možno splnit i před termínem

uvedeným pro dokončení.

Místo plnění:

Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí bude provedeno v objektu sportovní haly —

Kutnohorská 259/54, 111 01 Praha 10.
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10 ks Žíněnka 2x1x0,05m 19000 3990 22990

1 ks Gymnastický koberec 6x2x0,025m 10500 2205 12705

2 ks Švédská bedna kónická dřevěná 10800 2268 13068

1 ks Trampolína malá 4200 882 5082

1 ks Odrazový můstek 4800 1008 5808

1 ks Koza — výškově nastavitelná pro 1. stupeň ZŠ 4800 1008 5808

1 ks Síť na volejbal 800 168 968

3 ks Badmintonová síť se stojany 17400 3654 21054

1 ks Florbalový mantinel + vozíky 91000 19110 110110

20 ks Badmintonové sady (1 sada : 2 rakety, 2 míčky) 14000 2940 16940

2 ks Branky se zajištěním (fotbal nebo házená) + síť 20200 4242 24442

1 ks Kladina - výuka gymnastiky 1. stupeň ZŠ 6300 1323 7623

6 ks Lavičky 3m, závěsné 20400 4284 24684

20 ks Obruče průměr cca 70 cm (1. stupeň ZŠ) 1320 277,2 1597,2

2 ks Atíetický Žebřík 800 168 968

8 ks Atletické překážky dětské 2400 504 2904

4 ks Kužele — k|oboučky(sada) 1600 336 1936

1 ks Stůl na stolnítenis skládací+ síťka 5800 1218 7018

20 ks Cvičební podložky ' 3000 630 3630

1 ks Kompresor na nafukování míčů 2200 462 2662

1 ks Pumpička pro nafukování míčů 250 52,5 302,5

1 ks Systém na ukládání míčů 2800 588 3388

Konstrukce na splh (2 x tyč, 2 x lano) včetně šplhadel a 15800 3318 19118

1 ks instalace

konstrukce na koš otočná včetně regulace výšky včetně 29200 6132 35332

2 ks Instalace

2 ks Deska basketbalová včetně koše 6730 1413,3 8143,3

1 ks Konstrukce pro kruhy + kruhy včetně instalace 21000 4410 25410

1 ks Konstrukce pro hrazdu + hrazda včetně instalace 19300 4053 23353

ŽŠ 30 Šatní skříň dvoukřídlé s Iavičkou 298800 62748 361548        

 

  

Cena za dodání zboží je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a

obsahuje všechny náklady spojené s výrobou a dodáním zboží a plněním této smlouvy.

Překročení ceny za dodání zboží je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

5. Platební podmínky:

Cena za dodání zboží dle této smlouvy bude uhrazena až po úplném dodání zboží, a to na základě

vystaveného daňového dokladu. Splatnost ceny je 30 ITřicet/ dnů ode dne doručení daňového dokladu-

faktury kupujícímu.

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 lPěti/ pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude—li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo

nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. vtéto smlouvě, bude kupující oprávněn

fakturu vratit prodávajícímu, a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne

jejího doručení kupujícím—u.



  

6. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 lJeden/ týden před termínem předání,

uvedeném v čl. 3. této smlouvy.

Zboží bude kupujícímu předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění.

Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení zboží do

provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s dodávaným zbožím podle právních předpisů a

technických norem.

Zboží vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

7. Odpovědnost za vady, Záruky

Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího převzetím bezvadného zboží v místě plnění.

8. Záruční a pozáruční servis

Prodávající ručí kupujícímu za to, že mu zboží bude dodáno vyrobené podle platných technologických

podmínek a technických norem v jakosti |,

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu a jakost zboží prodávající kupujícímu

poskytuje po dobu minimálně 24 měsíců od data převzetí zboží, nedojde-Ii se strany kupujícího k porušení

podmínek, za které prodávající neodpovídá, a které byly prokazatelně způsobené neodborným

používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

9. Sankce za porušení smluvních vztahů

Za nesplnění doby plnění dle čl. 3. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu

ve výši 0,01 % /Jedna setina! z celkové ceny zboží vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Vpřípadě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů je kupující povinen uhradit prodávajícímu

smluvní pokutu ve výši 0,01% lJedna setína/ z fakturovaná částky za každý započatý den prodíení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této

souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty.

10. Odstoupení od smlouvy

Nedodržení doby plnění o více než 10 /Desetl kalendářních dnů, nebo vadné či neúplné plnění je

považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem kupujícího odstoupit od smlouvy.

Nepřevzetí dodávky vmísté plnění zdůvodu na straně kupujícího může být důvodem kodstoupení

prodávajícího od této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského

zákoníku.

11. Ostatní ujednání

a) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí podle Občanského zákoníku č. 89/2012

Sb. v platném znění.

b) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustavnoveními Občanského zákoníku

v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy Ceské republiky.

c) Termín odstranění každé případné závady bude sjednán mezi smluvními stranami písemně.

V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednané—m termínu, je kupující oprávněn zadat její

odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné

náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto

vyúčtované náklady kupujícímu uhradit do deseti dnů ode dne doručení vyúčtování.

d) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v této smlouvě.

e) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:

- Dodací list



  

f) Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle

§ 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

g) Prodávající je povinen umožnit zástupcům auditních orgánů, NKÚ, FÚ, EK, EÚD a dalším

oprávněným orgánům kontrolu dokladů souvisejících s projektem, a poskytnout jim součinnost při

provádění kontroly tohoto projektu.

h) Prodávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a další

dokumenty vztahující se k projektu dodání zboží dle této smlouvy po dobu nejméně 10 [Deseti] let

ode dne dokončení tohoto projektu.

12. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu Ize změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující.

Platnosti a účinnosti nabývá tato smlouva dnem podpisu obou smluvních stran.

13. Přílohy

Příloha č. A — Technická specifikace

Za prodávajícího Za kupujícího:

V Praze

 

Starosta městské části



 

Měcholupy _ spoftovnf vybaveni téřocvičny

Praha - DofníMěchoíupy

koberec BH

konická

s kobercem

65 - 75 umělá kůže

slankem lanka 1 m černá

- mobilni na se

černá

T

"1

délka 3 m.

ks Kužele -

na tenis

vozík na

lana a - tvar U

konstrukce lana - tvar

5m . 43 mm

. 43 mm

na 35 mm

Kotevní háček - komaxit

Inteliér

konstr. do

deska 1 x 105 cm interiér 

SPORT CLUB
PROFESSIONAL PLAYGROUNDS

VÝROBA . MONTÁŽ . REVIZE

SPORT CLUB s.r.o.

Bahno 99. 739 11 Frýdlani nad Ostravicí

tel.: 558 676 077. 558 676 900

sportclub@sgortclub.cz
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se na s Várrii

Nabidku'zp'raeóval ;Macharáček Marek , dne : 15.7.2013

_móbíl : 503 189 558 email: marek.macharácéstpa'rtclub.cz

SPORT CLUB-s.r.o., Bahno 99. 739 11 Frýdfant nad Ostravicí

 

Ceikjov'á céna b_ez 21% DPH: 650 500,00“

DPH: 136 663,60
   
    

  celkém .s

  

Záruka na dílo je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

SC = SPORT CLUB s.r.o.

UHER : UHER COMPANY s.r.o.
Épkorný = Pokomý — Sítě s.r.o.

cm‘a = výrobce z Cíny

 

 

 


