
KUPNÍ SMLOUVA
o dodávce síťových H W  zařízení

2018-1340

myslu ustanovenij  2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve viněnípozdějšíchpňdpisů 
anský zákoník “), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezj těmito smluvními stranami (dálejen „Smlouva"):

P r o d a v  a i í  c í :

MASTER IT Technologies, a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4036,

se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ: 278 51 931 
DIČ: CZ27851931

společnost zde zastoupená: p. Rostislav Opach, předseda představenstva společnosti

jako prodávající na straně jedné (dále jen „Prodávající1 2), 

a

K u p  u j  í  c í :

Veletrhy Brno, a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137,

se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 82 518 
DIČ: CZ25582518
Zastoupená: Ing. Vladimír Piák , vedoucí PSA 

jako kupující na straně druhé (dále jen „Kupující')

společně dále jen „smluvnístrany"nebo „účastníci“ jednotlivě také jako „smluvnístrana"nebo „účastník",

Smluvní strany se tímto dohodly následovně:

I. Předm ět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení dodávky síťových HW zařízení Prodávajícím ve prospěch 
Kupujícího, jak je tento předmět prodeje, jeho parametry a množství, podrobně specifikován v Příloze 
č. 1 této Smlouvy (dále jen ..Zboží')■ a to včetně veškeré dokumentace v českém jazyce.

2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu řádně a včas sjednané Zboží dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, 
včetně příslušných dokladů nutných k jeho převzetí a užívání, do místa dodání. Kupující se zavazuje 

ně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání řádě převzít a



sjednanou touto Smlouvou kupní cenu, to vše na základě faktury vystavené Prodávajícím, v částce ve 
výši podle čl. III. této Smlouvy, jež zahrnuje celý předmět prodeje dle této Smlouvy.

II. M ísto a term ín dodání

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží řádně a včas v termínu nejpozději do dne 12.10.2018.

2. Místem dodání se rozumí: areál B W  a.s. nacházející se na adrese Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 
Brno.

3. Za dodání Zboží se považuje jeho protokolární předání Kupujícímu v místě dodání, včetně předání 
příslušných dokladů nutných k jeho převzetí a užívání. Předání proběhne na základě předávacího 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Nebezpečí škody na dodávaném Zboží přechází na Kupujícího již okamžikem protokolárního převzetí 
Zboží Kupujícím, naproti tomu vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující až v okamžiku provedení 
plné úhrady sjednané kupní ceny.

III. Cena a p latebn í podm ínky

IV. Z áruka za jakost a záručn í doba

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodané Zboží dle této Smlouvy záruku za jakost. Záruční doba 
činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního převzetí Zboží.

2. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího 
písemně (dále jen „reklamace"). Prodávající je povinen neprodleně odstranit oprávněně reklamované 
vady, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od oznámení vady, tj. od doručení reklamace Kupujícího.

V. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany se zavazují řešit všechny eventuální spory především jednáním a oboustrannou
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2. Veškeré změny této Smlouvy lze provádět jen písemně, formou dodatků, a to po dohodě obou 
smluvních stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, a to v jazyce českém, který je 
po dohodě smluvních stran jazykem této smlouvy. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, bude na 
něj nahlíženo tak, jako by ve Smlouvě nebylo. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem 
spolupracovat s cílem nahradit takové zdánlivým, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným 
a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním 
možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno 
zdánlivým, neplatným či nevymahatelným.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy důkladně seznámily, obsah Smlouvy je pro ně jasný 
a srozumitelný, nemají žádné pochybnosti ohledně výkladu jednotlivých ustanovení a na důkaz své 
vážné a svobodné vůle, prosté omylu, jej níže podepisují, čímž vyjadřují svoji svobodnou vůli řídit se a 
ve vzájemných vztazích plně respektovat ustanovení této Smlouvy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy, které budou takto označeny a podepsány oběma 
stranami s uvedením data, o nichž strany prohlašují, že je mají k dispozici:

Příloha č. 1: Specifikace dodávaného Zboží (síťová HW zařízení)



Příloha č. 1: Specifikace dodávaného Zboží (síťová HW zařízení)


