Ev. číslo smlouvy

616/42727227/2020
KUPNÍ SMLOUVA

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746
264 01 Sedlčany
IČO: 42 72 72 27
DIČ: CZ42727227
Zastoupený: Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE
(dále jen „Kupující“)
A
KA-EM Gastrotechnik s.r.o.
Kurandové 670/13 Praha 5
Praha 5 15200
IČO: 01402242
DIČ: CZ01402242
Zastoupen: David Hladík
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „prodávající“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
kupní smlouvu:

1
1.1

PŘEDMĚT SMLOUVY
Prodávající tímto prodává Kupujícímu profesionální varnou plynovou sestavu
skládající se z plynového sporáku s elektrickou troubou, plynové sporáku bez
podestavby, pánve plynové 80 l s manuálním sklápěním, podestavby pro sporák
blíže specifikované v písemné poptávce a nabídce:
Kupující zařízení v čl. 1.1, za cenu uvedenou v čl 2 do svého výlučného vlastnictví
přijímá a kupuje.
Prodávající se zavazuje předat výše uvedené gastronomické zařízení v čl. 1.1
Kupujícímu v místě sídla organizace Kupujícího nejpozději do 14 dnů od podpisu
smlouvy.

2

KUPNÍ CENA

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena gastronomického zařízení v čl.1.1 je273.140,50 Kč
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,-Kč bez DPH za cenu včetně montáže, připojení na připravený elektrický a plynový vývod a
revizí plynu a elektřiny.
Kč bez DPH
DPH 21% Kč s DPH

Kupní cenu gastronomického zařízení zaplatí Kupující nejpozději do 21 dnů od data
vystavení faktury.

2.1

3

273 140,50 Kč
57359,50 Kč
330 500,- Kč

SMLUVNÍ ZÁRUKY
Prodávající poskytuje na výše uvedené zboží záruku v trvání 24 měsíců, která počíná
běžet ode dne předání na základě předávacího protokolu.
V případě vzniku záruční i pozáruční opravy bude Kupující uplatňovat tuto reklamaci
písemnou nebo telefonickou formou na adresu:

3.1
3.2

4.

SMLUVNÍ POKUTA

1.1

V případě, že prodávající bude v prodlení se svojí povinností dodat zařízení, resp. jeho části
řádně a včas v souladu s odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy, je povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plynové sestavy, se kterou je v prodlení, za
každý započatý den prodlení.

1.2

V případě, že kupující bude v prodlení se svojí povinností zaplatit zařízení, resp. jeho části řádně
a včas v souladu s odst. 1.1 Smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny plynové sestavy, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

4
4.1

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva vyjadřuje úplně a správně vůli smluvních stran. Tato smlouva byla
uzavřena svobodně, vážně, určitě a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek.

V Sedlčanech dne

Prodávající

V Sedlčanech dne

Kupující
Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE

