Kupní smlouva č. 22/70977151/2019
„Nákup profi pračky“
kterou uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1.

PRAGOPERUN, spol. s r.o.
Modletice 98, 251 01 Říčany
Ing. Lucie Fialová
41190360
CZ41190360
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 3336
(dále jen prodávající)

2.

Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace
se sídlem: Dětská 361, 289 23 Milovice
IČ: 70977151
DIČ: CZ 70977151
Zastoupený Mgr. Petrou Černovskou, DiS., ředitelkou DC
Tel.:
(dále jen kupující)
Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem
koupě (blíže specifikovaná v kupujícímu předloženém krycím listu nabídky ze dne 22. 11.
2019 na pračku tovární značky PRIMUS, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující
se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Článek II.
Předmět smlouvy
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1. Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu movitou věc specifikovanou v čl.I. této smlouvy
(dále jen „předmět prodeje“), tj. odevzdat kupujícímu předmět prodeje a převést na
kupujícího vlastnické právo k předmětu prodeje.
2. Kupující se zavazuje předmět prodeje od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní
cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Článek III.
Místo a termín plnění

1. Předmět prodeje prodávající kupujícímu dodá a instaluje na následující adrese:
Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace
Dětská 361, 289 23 Milovice

2. Součástí dodání a odevzdání předmětu prodeje kupujícímu bude jeho doprava k objektu
(dopravu a přemístění profi pračky na konkrétní místo instalace uvnitř objektu zajistí
prodávající ve spolupráci s kupujícím).
Článek IV.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět prodeje byla účastníky této smlouvy sjednána dle předložené cenové
nabídky v následující výši:

Předmět prodeje: PRIMUS FX105

Nabídková cena bez DPH
(zaokrouhlená na celé koruny nahoru)

128 000

Kč

Výše DPH

19 200

Kč

Celková nabídková cena včetně DPH
147 200
(zaokrouhlená na celé koruny)
2. Účastníci smlouvy sjednávají následující platební podmínky:

Kč

a. Prodávající se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného
předmětu plnění v termínu nejpozději do 31. 12. 2019.

b. Platba bude provedena formou úhrady daňového dokladu (faktury) vystaveného
prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění se rozumí úspěšné předání předmětu prodeje bez vad a
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c.

d.

e.
f.

nedodělků. Kupující neposkytuje zálohy na předmět koupě. Splatnost faktury byla
dohodnuta na 30 dnů ode dne zdanitelného plnění.
Prodávající prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců a zavazuje se
po dobu trvání této smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud FÚ vyzve Kupujícího
k placení DPH nezaplacené Prodávajícím při realizaci této smlouvy, se prodávající
zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající nezaplacenému
DPH. Pokuta je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne zdanitelného plnění.
Daňový doklad musí obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:
a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět plnění,
g) den vystavení daňového dokladu,
h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění
vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší
ode dne vystavení daňového dokladu,
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) sazbu daně,
l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně.
Nedílnou součástí faktury je protokol o předání a převzetí dodávky podepsaný
oprávněnými zaměstnanci smluvních stran.
Splněním platby se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a
připsání na účet prodávajícího.

Článek V.
Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen při provozu předmětu prodeje dodržovat pravidla, a to zejména se řídit
návodem k použití, který obdržel při předání předmětu prodeje.

Článek VI.
Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a
umožní kupujícímu nabýt vlastnická práva k předmětné věci.
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Článek VII.
Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne na předmět prodeje specifikovaný v čl. I této smlouvy záruku po dobu 24
měsíců.

2. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání zboží. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemohl předmět koupě užívat pro vady zboží, za které prodávající odpovídá.

3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou obsluhou, údržbou nebo neodborným
zásahem či poškozením ze strany uživatele.
4. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich řádném
nahlášení je v co nejkratším termínu, nejdéle do 36 hodin. Nenastoupí-li prodávající
k odstranění nahlášené závady v tomto termínu, je kupující oprávněn zajistit odstranění vady
jinou odbornou právnickou či fyzickou osobou. Veškeré s tímto spojené náklady hradí
kupujícímu prodávající.
Článek VIII.
Smluvní pokuta

1. Smluvní pokuta za nedodržení závazného termínu předání předmětu koupě bude činit 0,1% z
kupní ceny za každý den prodlení.

2. Smluvní pokuta za prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad (čl. VII. odst. 4)
v průběhu záruční lhůty bude činit 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení
s platbou kupní ceny.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude kupující v prodlení s placením
kupní ceny dle čl. IV této smlouvy o více jak 30 dnů.
2. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení o odstoupení.

3. Po tomto dni je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět prodeje a veškeré náklady
spojené s odvozem předmětu prodeje do sídla prodávajícího jdou k tíži kupujícího a budou mu
vyfakturovány.
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4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení Prodávajícího s předáním
předmětu koupě delším než 21 dnů.

5. Na základě dohody smluvních stran.
Článek X.
Ostatní práva a povinnosti stran

1. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem,
zejména občanským zákoníkem.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních majících platnost originálu, přičemž kupující
si ponechá tři výtisky a prodávající strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými
oběma stranami.

3. Tato smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a v jejím plném rozsahu
v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv, smluvní
strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

5. Účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Účastníci dále prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Modleticích dne

2019

V Milovicích dne

-----------------------------------

2019

----------------------------------Mgr. Petra Černovská, DiS.
ředitelka DC

Příloha: 1 - krycí list nabídky prodávajícího
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