
· fnpilí Gonda

~l"~ Kupní smlouva č. 43/2018

Smluvní strany

Prodávající:

se sídlem:

IČ:

OIČ:

Ambra - Group s.r.o.

Potoční 1094, 73801 Frýdek-Místek

25379887

CZ25379887

Alena Svobodová, jednatelka společnosti

Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek,

19-3606010207/0100

Jednající: '

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen "prodávající"

a

Kupující:

se sídlem:

IČ:

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.

U Sanatoria 2631/25, 78701 Šumperk

75004011

Jednající

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen "kupující"

Ing. Jiří Gonda, ředitel

Komerční banka, a.s.

86-7472590207/0100

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly podle ustanovení § 2079 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění, na této:

I.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je "Pořízení nábytku 2. oddělení - 1. patro" v rozsahu dle přílohy

č.1 této smlouvy

2. Za dodané zboží je kupující povinen zaplatit kupní cenu sjednanou podle čI. II této smlouvy.



72.954,- Kč DPH 21%,

II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je dána cenovou nabíd,kou, která je přílohou č.1 této smlouvy a činí:

347.400,- Kč bez DPH,

420.354,- Kč vč. DPH.

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

3. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

zhotovení díla.

4. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu

5. Splatnost faktur je 21 dnů od vystavení faktury kupujícímu.

6. V případě, že je kupující v prodlení s placením faktur, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů

ode dne uplatnění písemného nároku prodávajícím na ni. Uvedená smluvní pokuta je nad rámec

úroku z prodlení, tj. je možno ji vymáhat ještě vedle úroku z prodlení.

III.

Čas a místo plnění

1. Prodávající splní svůj závazek předáním předmětu plnění sjednaný v čI. I, odst. 1 (v době a místě

určeným v této smlouvě).

2. Termín plnění zakázky je stanoven do 15.12.2018.

Místem plnění bylo dohodnuto: Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.,

U sanatoria 2631/25,

737 01 Šumperk

3. Při nedodržení termínu dle čI. III, odst. 2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč

za každý, byť započatý den plnění.

IV.

Odpovědnost za vady a záruky

1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží

nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zboží.

2. Vady zjevné musí být uplatněny vždy písemně, a to co nejdříve, nejpozději však do 2 dnů ode dne

převzetí zboží. Vady skryté musí být uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve

stanovené záruční době.

3. Na dodaný předmět plnění poskytuje prodávající záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná
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V.

běžet dnem předání zboží.

Nabytí vlastnického práva

1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, s tím, že každá smluvní strana obdrží jeden

stejnopis.

2. Všechny ostatní vztahy neřešené v této kupní smlouvě se řídí ustanovením zák. Č. 513/1991 Sb. v

platném znění.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha Č. 1

Ve Frýdku Místku, dne 8.11. 2018 V Šumperku, dne 8.11. 2018

t~i~řit~
..' žb pro seniory ŠUI"perk,

ředitel Soclalnl sluz Y , aoizace
PřiS~~~~:~50'~8701 $utrlperk

U sanatoria le: 75004011 ,
Tel: 583215518 583213734 .

6) . --

Alena Svobodová

jednatelka společnosti
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