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Kupní smlouva 
dle ust. § 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

1. Technické služby města Přerova s.r.o. 
IČ: 278 41 090 

DIČ: CZ27841090 

se sídlem  Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I-město 

zastoupená:   Ing. Bohumírem Střelcem jednatelem společnosti 

      (dále jen kupující) 

 

a 

 

 

2. Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 
IČ: 451 80 059 

se sídlem: ul. Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov I-Město 

zastoupená :  Mgr., Bc. Ilonou Bočinskou, ředitelkou školy 

 (dále jen prodávající) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu: 

 

 

I. 

Předmět kupní smlouvy 

 

Předmětem Kupní smlouvy jsou dodávky sběrového papíru ve složení noviny, časopisy, 

kartony apod. bez plastů, fólií, kovů, skla, textilií, mastných a jiných než papírových součástí . 

 

II. 

Podmínky prodeje 

 

Prodávající a kupující se dohodli takto: 

- nakládku papíru zajistí prodávající 

- dopravu papíru zajistí z místa nakládky do místa vykládky kupující na základě 

telefonické výzvy prodávajícího 

- dopravu hradí kupující 

- vykládku papíru zajistí kupující 

- pro fakturaci sběrového papíru bude brána certifikovaná váha kupujícího, která bude 

doložená vážním lístkem 

- sběr papíru  od 1.10.2018 – 17.5.2019. 

 

 

Kontaktní osoby: 

prodávajícího:  

Taťána Košnárová, tel.:  

 

kupujícího:  

ve věcech technických Vladimír Antl tel.  
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ve věcech obchodních Ing. Šárka Slezáková tel.    , email:  

 

III. 

Cena a platební podmínky 

 

Cena za sběrový papír je dohodnuta v příloze č.1. Pokud by cena dlouhodoběji ( 2-3 měsíce) 

 klesla nebo se zvýšila  o více jak 20 % - došlo by ke vzájemné dohodě o upravení ceny. Jinak 

se cena garantuje na celé období od 1.10.2018-17.5.2019. 

Úhrada za sběrový papír bude prodávajícímu provedena takto: 

1 úhrada k 17.12.2018 

2 úhrada k 31.5.2019 

Úhrada bude provedena na účet:  9832831/0100 

Další podrobnosti jsou upraveny v příloze č.1 a 2., které jsou nedílnou součástí této kupní 

smlouvy. 

IV. 

Platnost smlouvy 

 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 15.6. 2019. 

 

V. 

Ostatní ujednání 

 

1. Smluvní strany poté, co si tuto smlouvu přečetly v jejím doslovném znění, prohlašují, že 

 s jejím obsahem souhlasí a že jejímu obsahu zcela porozuměly, což stvrzují svými 

 vlastnoručními podpisy.  

2. Tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a svobodné vůle smluvních stran, 

 nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  

3. Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a 

 po jejich podpisu oběma smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy.  

4.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že cenu za předmět plnění považují za obchodní   

 tajemství dle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 

5. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran 

 ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů, zvláštních 

 právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů 

 souvisejících.    

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

 po jednom vyhotovení. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 

 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

 smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv) uveřejněna v registru smluv. Zveřejnění 

 zajistí kupující. 

 

V Přerově dne 27.9.2018 

 

 

……………………………                 …………………………… 

prodávající              kupující 


