'CON|C^ MINOLTA

KUPNÍ SMLOUVA
podle příslušných ustanoveni občanského zákoníklj

Objednatel: Střední Škola, Záldadní škola a Mateřská škola, Rakovník, příspěvková
organizace
Sídlem: Františka Diepolta 1576, 269 01 Rakovník
zastoupený: Mgr. Ludvikein Vožchein
IČO: 47019727
DIČ: CZ47019727
Bankovní spojeni:

(dále jen ,,Kupující")
a

Dodavatel:

Koníča Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Sídlo: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudein v Brně v oddíle C, vložka
21999
jednající Zdenek Toman. obchodní ředitel KAC a ITS
IČO: 00176150 DIČ: CZ00176150
Bankovní spojeni: C

(dále jen dále jen ,,Prodávajici"l

uzavřeli tuto

l.

kupní smlouvu
Předinět smlouvy
Kupní sln|ollvou se prodávající zavazuje, Ze kuplljícin)u odevzdá věc. která je předinětem koupě, a
umožni mu nabýt vlastnické právo k ni, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí
prodávajíchnu kupní cenu.
Předměteni koupě .je nákup multifunkčního zařízení pro tisk a kopírováni dle specifikace uvedené
ve výzvě.

Prodávající se zavazuje zrealizovat dodávku do 15. 12. 2021.
2.

Kupní cena
Cena za dodávku dle článku l. sln|ollvy je s.jednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonein č, 526/1990 Sb.. o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 142 691,00 Kč bez dph. a to ,jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.. o dani
z přidané hodnoty. v platném znění. DPH ve výši 29 965,11 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 172 656,1 ] KČ
Celková cena bude uhrazena do 30 dnů od dodáni zboží Kuplljícin1ll. Kupující neposkytuje zálohy.

3.

Závěrečná ustanoveni
Prodávající se zavazuje vykazovat součinnost při výkonu ňnančni kontroly.

1

Kupující zveřejni smlouvu v Registru smluv.
Smlouva je uzavřena v souladu se zákonen] č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník ve znění pozdě.jších
předpisů.
1'ato smlouva vyjadřuje úplně a správně vůli sinluvnich stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

V Rakovníku, dne .. .. ......

V Praze 2.7.2021

Kupující

r

Mgr. Ludvik Vožeh. ředitel školy

Zdenek Toinan. Obchodní ředitel KAC a ITS

Konlca Mlnolta
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Bu8ness Solwons Czech, SPOL s r,o.
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