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I.

Smluvní stranv

l.

Základní škola Benešov, Jiráskova 888
0l, Benešov
zastoupená Mgr. Milenou Práškovou' Ťeditelkou školy
se sídlem: Jiráskova 888' 256

IC:75033062
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spoŤitelna
Čislo ričtu: 32587 8399/0800

a.s.

(dále jen,,kupuj ící..)

2.

Prodávající:
KŤovina S.r.o.
se sídlem:
Rymářská 218
zastoupeny:
Ing. Jakubem Sládečkem
vedeny u rejstňíkového soudu v Praze oddíl C, vložka 8l.230.
-'
IC:
26424819
DIČ:
CZ264248|9
Bankovní spojení:
KB Písek
Či.lo ličtu:
78.410720297/0100
(dále jen ,,pro dávající,,)

II.
PŤedmět smlouwU

l.

Prodávající se zavazuje za déle uvedenych podmínek dodat kupujícímu Žákovské qiškově
stavitelné sestaw. dvoumístné:
7

5

kus

sestav - vyspecifikovat dle nabídlE

(dále jen ,,zboží)

Kupující se zavazuje za
č1.

Iv.

dáLe

uvedenych podmínek zbožípÍevzíta zaplatit kupní cenu dle

této smlouvy.

6

ilI.

Dodací lhrita' místo a zprisob plnění

n- Prodávající je povinen dodat kupujícímuzbožídle nabídky a specifikace uvedené v čl. il.
této smlouvy ve lh tě do 10 tydnri' nejpozději do 3. 12.2014 od doručenípodepsané
smlouvy prodávaj ícímu.
\,Íístem dodání zboži je Základní škola Benešov, Jiráskova 888, Jiráskova 888' 256 0|,
Benešov.

].
-1.

Prodávajícíse zavazqe pŤedem avizovat osobám oprávněnym k protokolárnímu pÍevzetí
zboŽi dle č1. VI[., pŤesny čas plnění dodávky.

o

pŤevzetí zbožíbude sepsán protokol
smluvními stranami.

.+. \ebude-Li

o pŤedání a pŤevzetí zboží,podepsany oběma

zbožídodáno ve lhritě uvedené v čl. ilI., odst. 1 této smlouvy' je kupující

oprávněn od smlouvy odstoupit.

Iv.

Kupní cena a platební podmínl.y
1

.

Kupujícíse Zavazuje zaplatit prodávajícímu Za pŤedmět smlouvy kupní cenu' která činí
celkem:

|95.228,. Kč bez DPH
236.226,.Kč vč. DPH

Tato cena' která zabrnuje veškerénáklady prodávajícího včetně dopravy na místo a
sloŽení na určenémísto zaměstnancem školy, je cenou nejvyše pŤípustnou a mt e byt

změněna jen pŤi změně daĎoqfch pŤedpisťr.

].

Kupujícíuhradí kupní cenu na zák|adě faktury prodávajícího, která musí mít náležitosti
daĎového dokladu v souladu se zákonem ě.23512004 Sb., o dani zpŤidanéhodnoty, ve
znění pozděj šíchpŤedpi sri.

je splatná do 21 dnri od pŤevzetíkupujícím. Námitky proti irdajrim uvedenym na
faktuŤe mtlže kupujícíuplatnit do 7 dn od doručenís tím' že jí odešle zpět prodávajícímu

*1. Faktura

s uvedením vyhrad.

.t.

Splatností faktury Se rozumí den odepsáď kupní ceny zučtu kupujícího.

5.

Prodávající prohlašuje, Že na zbožíneváznou práva tŤetí osoby.

v.

Záručnídoba

1.

a

vady zboží

Pro uplatnění záruky zajakost se použijípŤiměŤeně ustanovení $ 2|06 anásl. občanského
zákoníku s tím, Že právo volby zprisobu odstranění vady má v1ilučně prodávající. Uplatní.

+

3

li kupujícíprávo z

vaďného plnění, potvrdí mu prodávqícív písemnéformě, kdy právo
jakož
i provedení opravy a dobu jejího trvání.
uplatnil,
')

J.

Prodávající nenese odpovědnost za vady' na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže
t1.to vady vznikly v pŤímésouvislosti s prokazatelnym zavíněnim kupujícího.
Záručnílhtita v délce 5 let na nábytek a 10 let na barvy kovovych konstrukcí běŽí ode
dne pŤevzetí zbožídle protokolu.

-t.

Kupujícíje povinen bez zbyečnéhoodkladu oznámit prodávajícímu zjištěnévady
dodaného zbožípoté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záručnídoby, pŤi vynaložení
odborné péče.

V pŤípadé,žekupující v z{nuění době včas uplatní zjištěnézávady nazboží'je prodáva1ící
povinen vady odstranit ve lhritě, která bude písemně dohodnuta mezí prodávaj ícíma
kupujícím.
6.

Vady zbožíuplatřuje kupujícinaadrese prodávajícího dle

č1. I této smlouvy.

vI.

Nabytí vlastnického práva, nebezpečíškody na zboží
1.

Vlastnictví k prodávanému zbožíptechází na kupujícíhozap|acením kupní ceny.

l.

Nebezpečíškody na zbožípÍechazí na kupujícího podepsáním protokolu o pÍevzetí zboží,
pŤi jeho vydání.

VII.
Smluvní pokuty
1.

V pŤípadě prodlení prodávajícího s dodáním zbožíje prodávající povinen zap|atit
kupujícímuzakaždyzapočaty den prodlení smluvní pokutu ve qiši 0'05yo Zceny zboži,
s jehož dodáním je ,, prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy Z ceny
plnění. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

'')

V pŤípadě prodlení kupujícího Se zapLacením Ťádně vystaveného dařového dokladu,
zavazuje se kupuj ícízap|atit prodávajícímu rirok z prodlení ve vyší0,,0s"Á z dlužnéčástky
zakaždy den prodlení.
VIII.
Zá,vérečná ustanovení

t.

Právní vztahy touto smlouvu neupravené se ŤídípŤíslušnymiustanoveními občanského
zákoníku.

')

osoby oprávněné k pŤevzetí zbožíkupujícího:
Mgr. Petr Šedivy,telefon 3 |7 72| 697, mail petr,sedivy@zsjiraskova.cz
Jitka Moosová, telefon 317 721 697 , mailjitka.moosova@zsjiraskoYa.cz

ť

4
3.

Sm]ouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kupujícíobdržíjedno vyhotovení a
prodávající obďrží jedno vyhotovení. obě smluvní strany tímto prohlašují a pofrlrzl$í, že
veškerá ustanovení a podmínky této smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami
svobodné, vě ně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevyhodn;fch podmínek a na drikaz
pŤipojují své podpisy.

4.

5.

Smlouvu

je

možno měnit

či doplřovat

pouze dohodou smluvních stran formou

písemn;fch číslovanychdodatkri podepsanych jejich oprávněnjmi zástupci.

Tato smlouva nabyvá riěinnosti dnem podpisu oprávněnych zástupcri obou smluvních
stran.

v

P\sqao

dne ?z"q"4q

KŤovina2l8S.ť.0"
Ryma;i{ká

l0 l\tftiš* pod Bfly

dne ď4.q

k/?

Zakupujícího:

Z'aprodávajícího:

252

V ftru ,"rž

jét.tlx;níškorť* .$*nešov, Jiráshna
E88

02

1Ť..1T::.'mu.ii-''

q

