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Kupní smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdě/š/ch předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami
Číslo

l 01/KUP/2018

I. Smluvní strany

Prodáva jĹcÍ
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Firma je zapsána v OR:
Jméno a funkce zástupce:
Bankovní spojeni:

Kontaktní osoba:

KupujkE
Sídlo:
lČ:
DIČ:

Firma je zapsána:
Jméno a funkce zástupce:
Bankovní spojeni:

Kontaktní osoba:

TONER-ONLINE, s.r.o.
Petrohradská 438/13, 101 00 Praha 10
28497554
CZ28497554
Provozovna U Koupaliště 1070, 363 01 Ostrov
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145933
Eduard Mazný - jednatel
ČSOB Ostrov číslo účtu: 2

Střední škola André Citroěna Boskovice, příspěvková organizace
Nám. 9.Května 2153/2a, 680 11 Boskovice
00056324
CZ00056324

RNDr. Karel ošlejšek, ředitel
Komerční Banka číslo účtu:

Obě strany uzavÍrajÍ tuto kupní smlouvu dle následujIdch podmínek:

ll. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dodávka 3D skenovacího zařízenI:

Stolní 3D skener Shining3D Einscan-SP SHNINING_EINSCAN_SP Iks

III. Práva a povinnosti prodávajíáho
ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat na základě této smlouvy kupujicknu zboží, a to do 14 pracovních dní od jeho
objednání.

IV. Práva a povinnosti kupujkiho



KupujÍcÍ se na základě této smlouvy zavazuje objednané a dodané zboží od prodávajÍcÍho převzít do svého
vlastnictví a zaplatit prodávajÍcÍmu dohodnutou kupní cenu.
Kupující je povinen při převzetí zboží toto překontrolovat po stránce množstevníi možných viditelných vad.
V případě jakýchkoli nesrovnalostí okamžitě kontaktovat kupujÍcÍho a nesouh|asÍcÍ množství nebo viditelné vady
reklamovat.

V. Kupnícena a dodací podmínky

počet q, cena celkemnazev zbozi . cena celkem DPH 21,o .
kusu vc. DPH

Shining30 EinScan-SP 1 55 060 KČ 11563 KČ 66 623 KČ

Konečná kupní cena zboží, které je předmětem této smlouvy, je včetně recyklačních a autorských poplatků.

Místo dodání zboží je na adrese: Střední škola André Citroéna Boskovice, příspěvková organizace, nám.9.
května 2153/2a, hlavní budova, 680 11 Boskovice

VI. Platební podmínky
Splatnost faktury je 14 dnů.

V případě nedodrženi splatnosti prodávající uplatní smluvní pokutu ve výši 0,05% (půl promile) z dlužné Částky
za každý den prodlenI.

VIl. Platnost smlouvy
Platnost smlouvy je od data podpisu smlouvy oběma stranami do doby dodání.

VIII. Ostatní ujednání
případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Případné
změny či doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být opatřeny podpisy pověřených zástupců
prodávajÍcÍho a kupujÍcÍho.
Smluvní strany se dohodly, že pro doručování pIsemnostI budou používány adresy uvedené na první straně
smlouvy, pokud nebude možné písemnost odeslat elektronicky.
Otázky smlouvou výslovně neupravené se řIdi ustanoveními Obchodního zákoníku.
Pokud by došlo k takové změně zákonů a jiných předpisů, která by narušila účel a závaznost této smlouvy,
zavazují se obě strany upravit smlouvu písemným dodatkem tak, aby její smysl a platnost zůstaly zachovány.

V Boskovicích 27. 8. 2018

Střední Škola Andřě Citroěna Boskovice,
příspěvko'vá organizace
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