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KUPNÍ SMLOUVA
Čl. I.
Smluvní strany
Firma: Gastro Novotný, družstvo
Sídlo: Dornych 102, Brno 617 00
Provozovna: Selská 58, Brno 614 00
Bankovní spojení: ...............
IČO: 27684971
DIČ: CZ27684971
Zastoupeno: Tomášem Novotným, předsedou družstva
e-mail: ..................... tel.: ...........
dále jen „prodávající“
a
Organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8,
příspěvková organizace
sídlo: Plovdivská 2572/8, Brno, 616 00
IČ: 751 56 237
DIČ: CZ75156237
zastoupená: Mgr. Tomášem Jedličkou, ředitelem školy
dále jen „kupující“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu.
Čl. II.
Prohlášení prodávajícího
Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávané technologie a dalších movitých věcí
uvedených v čl. III této smlouvy.
Prodávající dále prohlašuje, že se jedná výhradně o novou technologii a nové movité věci, které nebyly nikdy
před podpisem této smlouvy používány k pracovním úkonům, tzn. jedná se o věci nepoužité a bezvadné.
Čl. III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dodávka na základě nabídky ze dne 26.10.2018 z výběrového řízení, a to na
smažicí pánev LOTUS, nabídka číslo: 18NA00065
Čl. IV
Kupní cena
1x smažicí pánev včetně zapojení, dopravy a montáže a odvozu staré pánve
CELKEM bez DPH 152.291 Kč
DPH 31.981 Kč
CELKEM S DPH 184.272 Kč
Cena prodávaného zboží celkem činí 184.272 Kč vč. DPH (slovy stoosmdesátčtyřitisícdvěstěsedmdesátdvakorunčeských).
Kupující uhradí částku převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 2108574611/2700. Na
základě vystavené faktury se splatností 21 kalendářních dnů po podpisu protokolu o odevzdání a převzetí
bezvadného zboží. K zaplacení kupní ceny podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka
připsána na účet prodávajícího. Fakturace proběhne dle Pravidel PRV 2014-2020.
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Čl. V.
Prohlášení kupujícího
Kupující se zavazuje technologii společně s jeho příslušenstvím – dalšími movitými věcmi převzít a podpisem
předávacího protokolu současně stvrdit její převzetí, pokud bude předmět dodávky v bezvadném stavu.
Kupující není povinen převzít věci zjevně poškozené nebo dodané v jiném, než sjednaném množství.
Čl. VI.
Záruka
Prodávající poskytuje na předmět smlouvy standartní záruku na dobu 24 měsíců od data předání a převzetí
zboží. Kupující je povinen provádět 1x za půl roku servis sklopné pánve, který si hradí sám. Po dobu záruky je
prodávající povinen na základě podání reklamace zajistit jeho bezodkladnou opravu a to v termínu
do 72 hodin pro vady bránící řádnému provozu technologie a 30 dní pro vady nebránící řádnému provozu
technologie.
Čl. VII.
Dodání technologie
Zboží dle této smlouvy a doklady, které se k předmětnému zboží vztahují, bude dodáno do sídla kupujícího
od objednání do 14 dnů.
Místem plnění předmětu smlouvy: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8
Čl. VIII.
Ostatní ujednání
Prodávající si sjednává výhradu vlastnického práva k předmětu koupě do doby úplného zaplacení kupní ceny.
Zaplacením kupní ceny uvedené v čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo k
prodávanému předmětnému zboží podle této smlouvy.
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětného zboží v úplném a
bezvadném stavu.
Čl. IX.
Závěrečná ujednání
Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a nabude účinnosti dnem uveřejnění v ISRS
postupem dle zákona o registru smluv.
Vzhledem k tomu, že škola je povinným subjektem dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, bude tato smlouva školou
zveřejněna v registru smluv (informační systém veřejné správy, správce je Ministerstvo vnitra). Smlouva
nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ( § 504 z.č. 9/2012
Sb., občanský zákoník).
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je
následujícím dnem zrušena s účinky případného bezdůvodného obohacení.
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Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
V Brně dne 5. 11. 2018
V Brně dne: 1. 11. 2018
……………………………………………..………
………………………………………………
podpis prodávajícího p o d p is kupujícího

