KUPNÍ SMLOUVA

1. Smluvní strany:
Kupující :

Domov pro seniory Kosmonautů,
příspěvková organizace
ulice Kosmonautů 548/, 625 00 Brno
zastoupený ředitelem panem Mgr. Martinem Petříkem
IČ: 70887209

Prodávající : Jiří Pleskač
Gajdošova 46, 615 00 Brno
IČ: 12149098
DIČ: CZ5603132590
Bankovní spojení: KB Brno-město

2.

Předmět díla

2.1.

Předmětem kupní smlouvy se rozumí dodávka a montáž prádelenského vybavení
podle cenové nabídky ze dne 18. 2. 2019.

2.2.

Místo plnění: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace
ulice Kosmonautů 548/, 625 00 Brno

2.3.

Prodávající se zavazuje dodat movitou věc, a to:
Průmyslový sušič prádla ELECTROLUX TD 6-14

1 ks

včetně montáže a zapojení, zaškolení obsluhy, dopravy,
odvozu a ekologické likvidace stávajícího sušiče Electrolux.
3.

Čas plnění

3.1.

Zařízení bude dodáno a namontováno v termínu: do 3 týdnů od nabytí účinnosti
této kupní smlouvy.

4.

Kupní cena

4. 1.

Kupní cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele.
Celková cena je členěna na cenu bez DPH a cenu celkem s DPH 15%.

4.2.

Kupní cena je sjednána ve výši:
Výrobek

Průmyslový sušič prádla
ELECTROLUX TD 6-14

Počet
ks

Cena
bez DPH

DPH 15%

1

96 000,-

14 400,-

CELKEM vč. 15% DPH

110 400,-

5.

Platební podmínky, fakturace

5. 1.

Kupující nebude poskytovat zálohy. Faktura bude kupujícímu předána při převzetí
dodání zboží.

5. 2.

Splatnost faktury je 15 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.

5. 3.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

5. 4.

Náležitosti faktur prodávajícího:
- označení faktury a číslo,
- název, sídlo, IČ, DIČ kupujícího a prodávajícího,
- číslo účtu prodávajícího,
- předmět plnění,
- fakturovaná částka,
- den vystavení a splatnost faktury.

6.

Předání movité věci

6. 1.

Věc, kterou prodávající podle této smlouvy prodává, je jeho vlastnictvím a nese
nebezpečí škod na věci až do doby předání a převzetí kupujícím. Věc přechází jako
celek do vlastnictví kupujícího podpisem předávacího protokolu a po odzkoušení
funkčnosti zařízení. Dnem předání věci nabývá kupující vlastnické právo a tímto
dnem na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci.

6. 2.

Prodávající předloží při předání věci a odzkoušení funkčnosti zařízení potřebné
doklady:


Předávací protokol,



provozní předpisy, návod na obsluhu, záruční list.


7.
7. 1.

Záruka
Prodávající poskytne
a převzetí věci.

záruku

24

měsíců

od

sepsání

zápisu

o

předání

8.
8. 1.

Závěrečná ustanovení
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.
8. 3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 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).
Kupující se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od
jejího uzavření.
8. 2.

8. 4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel
a 1 zhotovitel.

8. 5.

Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a souhlasí s jejím obsahem.

V Brně dne …………………..

V Brně dne ………………….

Za kupujícího :

Za prodávajícího :

....................................
Mgr. Martin Petřík

.......................................
Jiří Pleskač

