KUPNÍ SMLOUVA č. 88/00342246/2020
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
1. Prodávajícím
Název: ENPRAG, s.r.o.
Sídlo: K Holyni 833/42, 154 00 Praha 5
IČ:
62743741
DIČ: CZ62743741
Bankovní spojení:
ČSOB Praha 1, č.u.: 600003483/0300
Zastoupení: Ladislavem Kroupou, jednatelem
(dále jen jako „Prodávající“) na straně jedné

a
2. Kupujícím
Název: České muzeum stříbra, příspěvková organizace
Sídlo: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
IČ:
00342246
DIČ: CZ00342246
Bankovní spojení:
KB Kutná Hora, č. ú.: 1435161/0100
zastoupený: PhDr. Světlanou Hrabánkovou, ředitelkou muzea
(dále jen jako „Kupující“) na straně druhé
(společně dále jen „Smluvní strany“)
I. Obecná ustanovení
1.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedené movité věci a že tuto
movitou věc nabyl řádným způsobem, a nikoliv v rozporu se zákonem nebo v rozporu
s dobrými mravy a je oprávněn s ní, jakkoliv disponovat.

2.

Prodávající seznámil kupujícího se stavem předmětné movité věci a prohlašuje dále, že na ní
neváznou žádné dluhy, věcná břemena ani jiné právní vady a jeho oprávnění uzavřít tuto
smlouvu tedy není ničím omezeno.

3.

Kupující neshledává na kupované movité věci žádné takové vady, které by mu bránily ji
koupit, a v tomto stavu ji tedy kupuje.
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II. Předmět smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je koupě movité věci Trezorová skříň, typ ASV 2, bezpečnostní třída I,
zámek klíčový, barva šedobílá – 3 kusy, který prodávající získal vlastní výrobní nebo
obchodní činností (dále jen „Předmět koupě)

2.

Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím
a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu; kupující se zavazuje, že Předmět koupě
s veškerým Příslušenstvím převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
III. Kupní cena

1.

Kupní cena byla stranami smlouvy stanovena na základě cenové nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu ve výši 173 873,37,- Kč (slovy sto sedmdesát tři tisíc osm set sedmdesát tři
korun českých), a to včetně dopravy do objektu kupujícího v Kutné Hoře (Cihlářská 445).

2.

Kupní cena bude uhrazena ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 3 na bankovní účet Prodávajícího
uvedeném v záhlaví smlouvy.
IV. Doba a místo plnění

1.

Prodávající předá Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím Kupujícímu nejpozději do třiceti
(30) dnů ode dne podpisu smlouvy.

2.

Prodávající předá Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím Kupujícímu v Kutné Hoře.

3.

Kupující uhradí kupní cenu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od předání Předmětu koupě.
Kupní cena je uhrazena včas tehdy, bude-li ve lhůtě podle předchozí věty připsána
na účet Prodávajícího uvedený v čl. II odst. 2 této smlouvy.
V. Odstoupení od smlouvy

1.

Prodávající je oprávněn od smlouvy
s uhrazením kupní ceny delším než 10 dnů.

odstoupit

v

případě

prodlení

2.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení
s předáním Předmětu koupě a veškerého Příslušenství delším než 30 dnů.

Kupujícího

Prodávajícího

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
1.

Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý
den prodlení s předáním Předmětu koupě a veškerého Příslušenství v termínu podle čl. V této
smlouvy.

2.

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši za každý den
prodlení s platbou kupní ceny.
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VII. Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

2.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze
smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

3.

Smluvní strany za účelem naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále
také jen jako „zákon o registru smluv“), ujednávají, že elektronický obraz textového obsahu
této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat podle ustanovení § 5
odst. 5 zákona o registru smluv, bude uveřejněn vložením do registru smluv coby
informačního systému veřejné správy.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejněním v registru smluv.

5.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem
bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne ………………

V Kutné Hoře dne ………………

………………………………
Prodávající
Ladislav Kroupa
jednatel

………………………………
Kupující
PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka
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