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KUPNÉSMLUUVA

uzavřená dle § 2079 a následného zákona Č.89/2012 Sb., občanského ůkonlku, níže uvedeného dne, ľnčsice a
roku, mezi těmito smluvními stranami:

AC Interiér s.r.o.
Hradská 538
396 O j Humpolec
Česká republika
IČO: 28065247
DIČ: CZ 28065247
zastoupená: Ing. Milanein zajíčkem, jedna(e)em spdečnosfi
(jako prodávajíci)

b .

, \
Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace
Cvrčovice I3 l
69 l 23 Cvrčovicc
Česká republi.ka
IČO: 60680300
zastoupená: RNDr. Miladou Kussak HOklovou, ředitelkou školy
(jako kupující)

l. Předmět smlouvy

. prodávajkí s¢ touto sní1ouvou zavazuje za dále stanovených podm(nek dodat kl1pľljÍ¢ímu sortintent dlq cenové
nabídký, která je v přlloze smlouvy.
Cenová nabídka obsahuje přesnou specifikaci výeobků a přesné údaje kupujíclho a prodávajfcfho.
Kápující se zavazuje toto zboží odebm a za toto zb(?žl zaplatit prodávajicúnu kúpni cenu dle ČI. 'n. této smlouvy.

íl. Kupní cena a záloha

l) Kupní cena předmětu smlouvy byľa stanovena dohodou smluvních stran dle obchodokh podmínek na částku
74 200,- KČ bez DPH, tj. 89 782,- KČ včetně DPH, bez dalších poplatků jako je například doprava zboží na místo
určen! zákazníka. Datum uskutečnitelného zdaniteľného plnění bude souhlasit s datem předání zboží. .
Jiné pôdniinky neZ stanovené v Obchodních podinfnkách jsou předniětem dalšího jednání či dohody. Objednatel
obdrží potvrzeni objednávky písemně mailem s přesnou specifikac( výrobku, ceny a data dodání zboží,

2) Úhradu kupní ceny včetně DPH v zákonné výši provede kupujícj ve prospěch účtu prodávajícího, na základč
daňového dokladu vystaveného pr®ávajícínt

"b '

lil. Dodací lhůta a místo plnění

l) Dôdacl terinfn .je stanoven nejpoMěji do 3 1.12.2018.
2) MíšteĹn pjněnf smlouvy, tedy místem převzetí zboží je adresa kupujícího.

tV. Předání

. zboží bude kupujíclmu předáno na základě dodadhojistu.

V. NebezpeČí škody a vlasěnické právo

Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem faktického ,předání zboží resp. pocIepsánírn dodacího listu
kupujfcím a čq tím okatnžikem, který nastane d'řfve. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujkího po předánt
zhoží a po splnění podmínek v ČI. IL odst. 2 této smlouvy.

VI. Záruka
' Kuptýfclmu je poskytována zámka ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek společnosti AC interiér s.r.o. a Iq

24 měsíců.

VII. Slnjllvnf pokuty

l



i.) jestliže.pľQdávajíci bude y z%ží vÍce'jak'f4 QřaCovíiích diiů.Z' kťeľé.ti.¢bllde yyšší
mocí,'uhmdi kupuĹkfmu srňľuviú Ye 'výší 0,05% z čény zĺx)žĺ h káÚý den pKďkňf.

2·) V případě progíe)1í kupujícího s pkvz¢t[|n zbôži Y{cejak 14 µacQvnich'dilů,& kieŕé ňebudezÉiůš'óběnQ vyšší.mncí,
je kupuj{¢{ povinen pokutu ve výší g:(i5% Zccriy zboží b'ez lŠPĹ4 ta.každý'den
prodlenl. Tóto ustanovéní nev.yiuč%e nárQk na náhradu škody. ,

3) Splatnost faktury je stanovena" IÁ dijů ' " "' ' '
4) V případě prQdlel)$ kupujkillQ's 'pĹgtby je kupující povineÍt ulitadh l)rQdá\'ajlcflntl-sln1ův!il pQklltu ve výši

0]% za kažgý den Prud)ěňí suni,:žeod j;' prod'lení se smluvní p'Qkůta zvyšůje M'0,5% za'každb den prodlenf.

ylll. od$(otlpenÍ,oij sml9uvy

l) V případě, že µwdávajfc1 nedo® zb(jZl clo. 14 dnů od s¢anôveného tem íínu dodáni, niůže této smk!t1vy .
odstoupit.

2) V případě, že kupujícf nepřeveuňc zboží do 14 dnů od dne výzvy, že zboží je přip.í'avcno k předáni, může
prodávající od kupní sn1lollyy 0dstouµit. ŤOtO" L)$tanovetlí nevylučuje nárok na náhmdu škodý. " ""3 ,

lX. Závěrečná uštanovenÍ

l). Smluvní strsny prohlašují., Že:
· . ptodävajíci je plátce PPH
- kt,'pující nenf platcem DPH - ' '" '
- nédodrženf této skll(ečA9$ti má za náslegek ůhradu škody způsobené druhé či ľtetí-šiIá!iě '

2) Tfltomn1ôuva se řídí $mluw]ích straň dle gbčanského zákoniků. "
3) odchýhiá ujed[)áĹ)'Ĺ v poNuéÍie2ávažng':.óbje(!ná\;Ce Maji řŕe'dnósl pĚed' Lged'giifMi'"Ý"tcto' 'kupn! smlóuvě.'Změny

potvrZeué úvamé objedňáv"ky jnôbôu být činěny jen písemně po dóhoáě srňiáýíľi¢ih" sťm,i.ňenf-li v obchodnkh
pódmínkáel) stanoveno jinak. V oStatň'fm"pro'tento právní vztah platí .ujednänf äkôníku"v platném zňě"nľ.

4) snMuvnl strany problášujl, že jiní není známo, Ze by byji úpadci äni dlužMky, y¢tči" jelÝedeno hís.olvenčnf či
"exekuční ľízení. V případě, že Ŕá9anc taková skutečnost, je taková snljuYrli nC'prodleně p
vyrozutnét Ckuhou srnluvní stranu, která je oprávněna v takQvem Případě cid této

S) SÉrany se dohodly, že .spgry Yznik!é 2 této smlouvy budQu řelič y prvě.řadě s!)lk|iýiň jédná!)[l1]? V případč; Ze tätQ
céšta nePovědě k vyŕešeňi sppni, bude spor řcšit.obečný soud v České rěpublice iúe.če$kěhg pŕávníhů řádu.

6) Dčmjěovám pfsenwogt mézi pK)ävaji¢fm a,kupujíc(nl bude pí'obihat na ádl'esá9h'uVéáéäých'v %ávame ol?jednáve%
nebude·li pfsenmě oznámeno ,jinak. V po¢hybnóstech se má za to, Že pfsemnost býl,a.dót(l¥ňä'tř¢tfm dnem po jejím'

. Qdé$lánf, a to i tehdy, jestliže byla u!Óžena a nébyla v úložM době vyLvednuta či byla viá¢gig'přotože tam již adr@t
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není.
7) Tutó. smlouvu 1z0 měnit pQijze plsemuými d(jdatgy, podepsanýtni oběl)13 &m!uvnin1i stránanii
8) " Tato stnlouva vstupujé v"platň«t a je účinná dnéin podpisu oběµía s[nluvl][n]i stranami.

' · 9) ŤätQ smlouva obsahuje.dvé stľany, byla v¢·cWou st9jnopisecb, z ni¢hž-k.aždá' ze
' Jéden. . , , "' '. ·.. ' .. - . , .

JU) Účastnici kupní ssnkuvy. ptoillašují.po jéjím pÉe¢fén.f, že šeÉj$ali podle švojl

· $álhl?is{ $ ní a nikoli v tísni néb'o za nápááňé.' ímghädných' ·po'dÓíúek a ha äÓkäzylq8motučnfml poQpisy osQb ól)rávtŤených·k pQdPí$ll té!š?·S)nlôúvy. , ·

. . .

$mjuvní¢h stíaň obdůl

vůně a svobodné i/ůíě, ·
toho opMŇjí $mlolwú ·

í

¶7 "
" :'"

Ddboťné MČlúštô Cvrčovice,
přišpéyk(jvá Ngáňtizace

y: 'í37, 23 ¢WČUVi¢O
1>: 6Q6-80 á"óo

W].: 519 424 829 ©
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v H()mpolDj dne 2,11,2018
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Hradská 538 , ¶
Humpolec 396 01 b ČENOVA NABÍDKA
tel:

Zákazník: Odborné učiliště Cvrčovice, p.o
Tel: Ing. Mareš
Provedení:

Č. obj.č. Název ' Množství Cena/ks Cena DPH Cena s DPH

1. 260017 Set 2mistný stavitelný 4-6, 20 ks 3 710 Kč 74 200 Kč 21% 89 782 Kč
2. o PUR deska 18 mm, litá hrana ks - KČ - KČ 21% - KČ
3. O O ks - Kč - Kč 21% - Kč
4. O O ks - Kč - Kč 21% - Kč
5. O O ks -KČ -Kč 21% - Kč
6. O O ks -Kč -Kč 21% - Kč
7. O O ks - Kč - Kč 21% - Kč

Cena 74 200 Kč
Montáž O KČ 21% - Kč
Doprava O KČ 21% - Kč

Cena bez DPH 74 200 Kč
Celková cena 89 782 Kč s DPH

S pozdravem I
m

Datum výtisku: 31.10.2018
Datum vystaveni:

Poznámky:
Termin prosinec 2018

Schválení:

Jan Mareš

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Kategorie:

Info AC Interier "info@äcinterier.cz>
pátek 26. října 2018 14:28
Jan Mareš
Re: Cenová nabídka
OU Cvrčovice, 26.10.2018.xls

Odborné učiliště Cvrčovice p.o.

Dobrý den pane inženýre, v příloze posíláme CN, Dodání prosinec 2018.
l O bližším termínu Vás budeme ionformovat.
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Litáhranamárohyoblé.

S pozdravem
Ing. Milan zajíček
AC Interier s.r.o.
Hradská 538
39601 Humpolec


