
        

   KUPNÍ  SMLOUVA 

Smluvní strany :

MB - SVING s.r.o.
adresa : V Mokřinách 283/8, 143 00 Praha 4
zastoupena : Karlem Červinkou, prokuristou společnost
bankovní spojení : Komerční banka Praha - Centrum
číslo účtu : 217440111 / 0100
IČO : 47549891
DIČ : CZ47549891
Obchodní rejstřík, vedený  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21587

dále jen „prodávající“

a

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace
adresa :  Švermova 403/40, 460 10 Liberec 10
zastoupena : Mgr. Jarmila Hegrová – ředitelka Zš
bankovní spojení : ČSOB  
číslo účtu :  5449712/0800  
IČO :  70884978
DIČ : CZ
Obchodní rejstřík, vedený u       

dále jen“ kupující“

Smluvní strany zastoupené oprávněnými zástupci se dohodly na uzavření této kupní smlouvy 
dle ustanovení § 2079 a násl.Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1.1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka kuchyňského vybavení jehož množství a 
specifikace  jednotlivého zařízení je uvedena v potvrzení objednávky č. 161802962 ze dne 
21.8.2018 , která je  nedílnou přílohou této smlouvy  (dále jen „ Vybavení“). Součástí dodávky
je doprava do místa určení.

1.2.  Prodávající  se  touto  smlouvou  zavazuje  dodat  kupujícímu  vybavení  uvedené
v předchozím odstavci 1.1. a kupující se touto smlouvou zavazuje dodané vybavení  převzít a
zaplatt prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 
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2. Cena a cenové podmínky

Kupní cena celkem za vybavení činí 188838,- Kč včetně 21% DPH.  V ceně je zahrnuta doprava
vybavení  do místa plnění.

2.1 Dohodou účastníků této smlouvy se sjednává povinnost kupujícího zaplatt prodávajícímu
dohodnutou kupní cenu  takto:

1 Kupující je povinen zaplatt prodávajícímu zálohu na kupní cenu  ve výši 
0,- Kč včetně 21%DPH, na základě zálohové faktury splatné v termínu do.. 
zbývající část kupní ceny  ve výši  188838,-Kč včetně 21%DPH je kupující povinen 
zaplatt prodávajícímu  do 14 dnů po dodání vybavení  na základě faktury 
vystavené prodávajícím.

2 Prodávajícímu  vzniká  nárok  vystavit  fakturu  po   řádném  dodání  vybavení
kupujícímu, dokladem o dodání  je oběma stranami písemně potvrzený dodací list
a protokol o převzetí zboží.

3 Faktura  vystavená  prodávajícím  musí  mít  náležitost  daňového  dokladu,
respektovat běžné účetní zvyklost, a musí být doručena kupujícímu. Okamžikem
zaplacení se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího. 

4 Částečná fakturace je povolena.

5 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatt 
prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

3. Doba a místo plnění
 
3.1. Prodávající se zavazuje dodat vybavení do 27.9.2018
3.2. Místem plnění je : Zš Švermova 403/40, 460 10 Liberec 10
3.3. Zodpovědná osoba kupujícího pro přejímku zboží:
                    
                    Mgr. Jarmila Hegrová

       Zodpovědná osoba prodávajícího pro předání zboží:

                   Stanislav Absolon

4. Doprava

4.1. Dopravu zajistí prodávající na místo plnění uvedené v této smlouvě..
4.2 .Vykládku předmětu kupní smlouvy v místě plnění , včetně přítomnost vlastních 
pracovníků zodpovědných za vykládku, zajistí kupující. Od okamžiku předání vybavení   
přechází nebezpečí škody na dodaném zboží  na kupujícího.
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5. Záruční podmínky

5.1. Prodávající odpovídá za vady, které má vybavení nebo jeho součást v okamžiku přechodu
nebezpečí škody na kupujícího podle této smlouvy. Kupující je povinen provést bez odkladu 
reklamaci vady zboží písemně na adresu prodávajícího, nejdéle do 14 dnů od jejího zjištění. 
Vada, která je zřejmá při převzetí zboží musí být reklamována ihned při převzetí provedením 
záznamu na dodacím listu. 
5.2.Prodávající poskytuje záruku za jakost v rozsahu záruční doby uvedené v záručních listech 
pro jednotlivé zařízení  vybavení. V reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým 
způsobem navrhuje reklamaci vyřídit. Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly 
způsobeny  nesprávnou obsluhou nebo údržbou nebo úmyslným  poškozením jednotlivého 
zařízení  uživatelem nebo nepovolanou osobou, případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními 
nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad  bude 
provedeno za úplatu.
Nesprávnou údržbou zařízení  se rozumí zejména:
      -výrobcem předepsaná údržba nebyla provedena v předepsaném termínu
      -výrobcem předepsaná údržba nebo oprava  zařízení nebyla provedena autorizovaným  
        servisem
      
                                                              6.Výhrada vlastnického práva
 
Kupující nabývá vlastnické právo k vybavení teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Tato výhrada vlastnického práva působí i vůči věřitelům kupujícího, a to ode dne úředního
ověření podpisů na této kupní smlouvě. 

7. Smluvní pokuta

7.1. Pokud se kupující opozdí se zaplacením svého závazku zaplatt prodávajícímu zálohu na 
kupní cenu nebo závazku zaplatt kupní cenu dle čl. 2   této kupní smlouvy o více než 10 
kalendářních dní, je kupující  povinen zaplatt prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,-
Kč. Prodávající má dále právo odstoupit od této smlouvy  a požadovat na kupujícím okamžité 
vrácení veškerého vybavení dodaného kupujícímu na základě této  kupní smlouvy. Kupující 
bere na vědomí, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu 
škody přesahující smluvní pokutu.

7.2. V případě prodlení prodávajícího s termínem dodání je prodávající povinen uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu z prodlení ve výši 1% z kupní ceny za každý den prodlení, nejvýše 
však 5 % z kupní ceny. 

8. Závěrečná ustanovení

8.1.  Vztahy  mezi  účastníky  touto  smlouvou  neupravené  se  řídí  Občanským zákoníkem  č.
89/2012 Sb. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 obsahující specifikaci  předmětu
kupní smlouvy.
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8.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdržel po
jednom vyhotovení.           

8.3.  Tuto  smlouvu  je  možno  měnit  či  doplňovat  pouze  formou  písemných  dodatků,
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8.4.  Účastníci  této smlouvy po jejím přečtení  prohlašují,  že  tato smlouva je  souhlasným,
svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřeli  v tísni,  ani  za
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují na smlouvě své podpisy.

Příloha č. 1: Potvrzení objednávky 161802962

V Praze dne:                                             V  Liberci dne: 18.9.2018

………………………………………………. …………………………………………………..
za prodávajícího za kupujícího
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