
Kupní smlouva

uzavřené ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 sb.
v platném zněnÍ mezism|uvními stranami :

l. Kupující : Zák|adni ško|a Český Krumlov, Plešivec 249
Plešivec 249
381 01 Č. Krumlov

Zastoupená: Mgr. J. Neumannová (ředite|ka školy)
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Boháč

tel.773 444 585
E-mail : zsplesivec@zsplesivec.cz

č.ú. 212082343/0300 ČsoB

lČ : 00583740

ll. Prodávající oLDRlcH REZABEK, ýzická osoba podnikající na zák|adě živnost.
oprávnění
Netolická č,711128
37o 05 České Budějovice
jednající: o|dřich ŘeŽábek

bankovní spojení : GE-MoNEY BANK ČrsrÉ BUDĚJoVlcE
č. ú. : 159 887 643/0600

lčo : 639 02 681
DIě : cz7o1o311253

tel. : 606 619 024

úřad - Magistrát města Českých Budějovic
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článet !.
Úvod

V návaznosti na poptávku kupujícího dle výběrového řizeni 212016, učini!
prodávající cenovou nabídku, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

č!ánek l|
Předmět smlouvy

Na zák|adé této Kupní sm|ouvy dodá prodávající kupujícímu novy
konvektomat ACM Plus E 20.1 a kupující zap|ati smluvenou cenu. V ceně je
zahrnuta doprava, odzkoušení, uvedení do provozu a zaško|ení obsluhy d|e cenové
nabídky, která je nedí|nou součástí této sm|ouvy.

čtánek t lt .
Termin provedení a doba plnění

Prodávající se zavazuje dodat zařizeni dle č|. ll. do 10. 3. 2016

čtánek tV.

Místo p!nění

Kuchyňský provoz Školni jídelna píi Základní škole Český Krumlov, Plešivec 249
Adresa: Zák|adní ško|a Český Krum|ov, Ptešivec 249,38101 Č. Krumlov

ěÉnek V.
Gena a fakturaění podmínky

Na zák]adě cenové nabídky prodávající bude účtovat maximá|ně 398.000'- Kč
bez DPH. Cena zahrnuje dodávku zaÍízení, dopravu, odzkoušení, uvedení do
provozu a zaško|ení obsluhy. Součástí dodávky jsou zároveň příslušné dokumenty,
zejména záručni |ist, potřebná proh|ášení o shodě, certifikáty, návody k obsluze a
pouŽití, apod.

Prodávající vystaví fakturu na ce|ou částku 481.580,- tj. včetně DPH 21o/o, ato
po dodáni zboží, jeho uvedení do provozu a zaško|ení obsluhy. Faktura bude
uhrazena do 14 dnů ode dne jejího doručení.
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č|ánek Vl.
ostatní ujednání

Prodávající se zavazuie informovat kupujícího o všech skutečnostech, které
mohou nebo by mohly mít v|iv na ohroŽení termínu dodání zařízení' Prodávající
prohlašuje, Že disponuje technickým vybavením i prostředky, aby termín dokončení
nebyl ohroŽen.

Kupující se zavazqe umoŽnit, ve rnýše uvedeném termínu prodávajícímu
vstup do kuchyně a připojeni zařizení k e|ektrické energii.

ě!ánek V|l.
Záruka

Prodávající poskytuje p|nou záruku za provedené dílo: dodaný konvektomat ACM
P|us E 20.1 a to ve lhůtě 24 měsíců od předání zařizeni kupujícímu. (více v záručním
listě)

č!ánek V!||.
Závěrečná ujednání

Kupující a prodávající shodně prohlašují, Že po přeětení s obsahem Smlouvy
bez výhrad souhlasí, že by|a sepsána na zák|adě pravdivých údajů a jejich svobodné
vůle, že neby|a sjednána v tísni, ani za nápadně jednostranně nernýhodných
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy'

Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichŽ jeden výtlsk obdrŽí
každá smIuvnístrana.

V Českém Krum|ově dne: 17.2.2016

prodávající
o|dřich ŘeŽábek Mgr. Ja

ředitelka školy
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