KUPNÍ SMLOUVA

GraphTech, spol. s r.o.
se sídlem: 326 00 Plzeň, Lobezská 214/9
pobočka: 413 01 Roudnice nad Labem, Husovo náměstí 41
zastoupený: Ing. Petr Skala, jednatel
IČO: 25238051
DIČ: CZ25238051
Bankovní spojení: KB 8057070217/0100
(dále jen „prodávající“)
a
Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660
se sídlem: Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 46773606
Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem
Tel.: 416 837 317
E-mail: skola@2zsroudnice.cz
(dále jen „kupující“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Zákona č.
89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“) tuto kupní smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je dodávka zařízení konkrétní specifikace dle Přílohy číslo 1
(Cenová nabídka), která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Kupující se zavazuje od prodávajícího uvedené zboží převzít a zaplatit za jeho dodání
kupní cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. III. této smlouvy.
II.
Podmínky plnění předmětu smlouvy
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle Přílohy č. 1 (Cenová nabídka).
2. Prodávající splní svůj závazek předáním zboží kupujícímu spolu s dodacím listem.
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3. Termín dodání – do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
4. O převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný oběma
smluvními stranami.
5. Nebude-li zboží dodáno ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy, je kupující oprávněn od
smlouvy odstoupit.
6. Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.
7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním protokolu o převzetí zboží
ve smyslu bodu 2 tohoto článku.
III.
Cena a platební podmínky
1. Cena za zboží byla stanovena nabídkovou cenou prodávajícího a činí celkem bez DPH
131.843,25 Kč, z toho DPH je 27.687,09 Kč, celkem tedy 159.530,34 Kč vč. DPH 21%.
2. Prodávající vyúčtuje kupní cenu za zboží tak, že předloží fakturu, která musí mít
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být doložena protokolem o předání a
převzetí zboží.
3. Faktura má splatnost 14 dnů od převzetí kupujícím. Námitky proti údajům uvedeným na
faktuře může kupující uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět
prodávajícímu s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta
splatnosti běží od doručení opravené faktury kupujícímu.
4. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu
kupujícího.
5. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby.
IV.
Záruční a servisní podmínky
1. Nesplňuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou, má vady. Za vady se považuje i
dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží.
2. Prodávající nenese odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto
vady vznikly prokazatelným zaviněním kupujícího.
3. Záruční lhůta je stanovena v Příloze č. 1 této smlouvy a začíná běžet ode dne převzetí
zboží dle protokolu ve smyslu bodu II. 3 této Smlouvy.
4. Kupující je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bez
zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady dodaného zboží poté, co je při
vynaložení odborné péče zjistil.
5. V případě, že kupující v záruční době včas uplatní zjištěné závady na zboží, je prodávající
povinen vady odstranit ve lhůtě nejdéle do 30 dnů.
6. Vady zboží uplatňuje kupující na adrese prodávajícího.
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V.
Sankční ustanovení
1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené
faktury - daňového dokladu, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení
ve výší 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení dodávky zboží je kupující oprávněn požadovat po dodavateli penále ve
výši 0,01% z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních
předpisů platných na území České republiky.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 (Cenová nabídka).
3. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním
jednáním. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních
stran má právo obrátit se na příslušný soud.
4. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou
smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.
5. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na
základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato
smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Roudnici nad Labem dne 15.12.2021:

V Roudnici nad Labem dne 15.12.2021:

………………………………

………………………………

za prodávajícího

za kupujícího
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