lilltTts'*íÚÉ'-i
IDESICN

""":)ř!

. ?,,05,20tg
Kupnísmlouva

trlrdfrft?/(

JÍácovatel

uzavřenádle $ 2079 a $ 2086 zákonač'89/2012sb.'
Název:
sídlem:
zast.:
tČ:

FORM, spol. s r.o.
Poručíka
Hoši5.12l2A'747 11 Kozmice
Ing.A|eŠ
Barták'jednate|
43964532
otČ:
c243964532
Zapsán..
v obchodnímrejstříkuVedenémKrajskýmsoudem V ostravě' oddÍ|
C' v|ožka2458
Bankovní
spojení:Komerční
banka,a.s.
Cís|oÚčtu:
61634482110100
Tel. spojeníl Fax.. +420595 032 419 l +420595 032 419
je za prodávajÍcího
Ve věcech technickýcha sm|uvnÍch
oprávněnjednat:
jméno:Pav|aV|čková,DiS.' tel.:+420773 590 338' e-mai|:obchodni@formdesign.cz
(dá|ejen''prodávající'')
Název:
Město Dubňany
síd|em:
náměstí15. dubna1149' 696 03 Dubňany
zast.:
FrantiškemTřískou'starostou
tČ:
00284882
D|Č:
czoo284882
Bankovníspojení: KB a.s., pobočkaHodonín
Cís|oúčtu:
152367110100
Te|.spojeníl Fax.. +420518 698 524
Ve věcech technických,smluvnícha převzetízboŽíjeza kupujícího
oprávněnjednat:
jméno:Ing.MarkétaBa|aŽíková,
te|.51B698 523
(dá|ejen''kupující'')
1.
2.

ě|ánek 1 . Předmět sm|ouvy, doba p|něni
Prodávající
se toutosm|ouvouzavazqe dodatkupujícímu
zboŽíd|especifikacev cenovénabídceze dne 20'4.2018(cN PV/2018013F)
- Bombays7/nerez/PuR
obiednanémnoŽstvÍ:
viz cenová nabídka(cN PV/20.|8013F- 500ks Žid|eFoXY cL|P 545 C - ce|oča|ouněná
- bez područeUstohovatelná/spínatelná
pěny nehoř|avé
(1.-17. řada' v dvojímprovedení).
čÍs|ování
do řady)'34ks p|astového
Termíndodání:do 31.8.20.|8
právo ke zbožia to za podmínekd|e tétosm|ouvy.Kupujícíse zavazuje
v|astnické
Dá|e se prodávající
zavazge převéstna kupujícího
popisupředmětusm|ouvypřevzíta zap|atitkupnícenu.
dodanézboŽí,odpovídající

č|ánek2 . Dodaci podmínky
Povinnostprodávajícího
zboŽínepřevezmev termínudodávky'zboŽÍbude uloŽenoke sk|adovánía
dodatzboŽÍje sp|něna,i pokud kupující
kupujícímu
vyúčtovánpop|atekza sk|adováníve uýši 500 Kč za každýden prod|enís převzetÍm.Současněje prodávajícÍ
oprávněn
fakturovatkupnícenu za zbožÍ'Společněs dodánímzboŽíse prodávající
zavazqe předat kupujícímu
veškerédok|adypotřebnék převzetía
k uŽívánízboŽí.Součástízbožije i oba|ouýmateriá|.Nebezpečíškodyzpůsobenéna zboŽi (tj.ztráty' poškození,
zničeníčiznehodnocení
zboŽi) pÍecházína kupujícího
sp|něnímdodávky zboŽí'Vlastnicképrávo ke zbožípřecházi na kupujícího
úp|nýmzap|acenímkupníceny.
Doprava zboŽÍje na síd|okupujícího
vdobě od 6.00-16.00hod. Přesný termíndodávky zbožíje prodávajícípovinen sdělit kupujícímu
je povinenpotvrditpřevzetÍzboŽi v dodacíň |istě.
formoue-mai|ové
zprávy nejménětři dny předem.Kupující

1.
2,
3.
4'

1.

2'
3.
4.

č|ánek3 . Kupní,cena
Sm|uvnístranyse dohod|yna cenách d|eCN č.PV/2018013F- varianta1a.
Kupnícena činÍ
ce|kembez DPH ,| 209 370'- a je stanovenav Kč.
DPH bude účtováno
d|ezákonnévýše'Ce|kems 21% DPH 1 463 338 Kč.
Kupnícena bude uhrazenana zák|adězá|ohovép|atbya vystavenéfakturyk termínudodánízboŽí.
č|ánek4. Fakturace a penále
Kupující
3 dnů.Zbývajicíčást
se zavazujeuhraditzá|ohuve uýši731 669 Kčz celkovéceny na zák|adězá|ohovéfakturyse sp|atností
FakturamusímítVšechnyná|eŽitosti
daňovéhodok|adu.Pokuty,
bude uhrazenado 14 dnůode dne dodánízboŽído síd|akupujícícho.
sk|adné,
úrokyjsousp|atnédo 14-tidnůpo vystavenífaktury.
Závazek kupujícího
zap|atitkupnícenu je sp|něnzap|acenímv hotovostinebo připsánímfakturované
částkyÝe |hůtěsp|atnostina účet
prodávajícího.
V případěprod|enís úhradoufakturyje kupujícípovinenprodávajÍcímu
zaplatitsm|uvnípokutuve uýšiÚroku 0,5 % zceny zboŽíza
kaŽdýden prodlení.
povinenkupujícÍmu
V případěprod|ení
zap|atitÚrok ve výši0'5 o/ozcenyzboŽÍza kaŽdýden prod|ení.
s dodávkouzboŽíjeprodávající

č|ánek5 - odpovědnost za vady

2.

4.
o.

7.

jakosti a provedení,kterémá zbožív okamžikupřechodu nebezpečí
Prodávajícíodpovídáza vady v mnoŽství,
škodyna kupujícÍho
pod|etétosmIouvy.
přejímázáruku za jakost zboží,11.
Prodávající
dodanézboŽíbude nejméněpo dobu 24 měsícůod jeho předánízpůsobi|é
k obvyklému
uŽÍvání
a po tutodobu si zachová obvyk|é
v|astnosti.
Kupujícíje povinen proh|édnout
zboŽíco nejdřívepo přechodu nebezpečíškody na zbožía rek|amovatzjevnévady zbožíihned
a skrytévady bez zbytečného
odk|adubezprostředněpoté,co je zjisti|.V písemnérek|amacikupujÍcí
uvede,jak se vada projevujea
jakýmzpůsobemnavrhujereklamacivyřídit.Rek|amacikupující
písemnouformouna adresu prodávajícího
up|atňuje
(poštou,e-mai|)
V případěoprávněnérek|amaceposkytneprodávající
bezvadnéplnění'
V případěneodstranite|né
vady a nemoŽnostiposkytnoutbezvadnép|něníposkýne prodávající
kupujícímu
s|evuz kupníceny.
Stranydohod|y,Že pro případodstoupeníkteréko|iv
z nich od tétosm|ouvybuď proto,Že prodávající
nedoda|zboŽítak,jak by|povinen
nebo kupujÍcÍ
řádně nabídnuté
zboŽínepřevza|,vzniká druhéstraněnárok na náhraduvznik|éškodyv p|névýši.
Vpřípadě prod|enísvyřízenímrek|amaceje prodávajÍcí
povinenkupujícímu
zap|atitúrokve rnýši0,5 oÁ zceny zbožíza kaŽdýden
orod|ení.
článek 6 - Záv ěreéná ustanoveni

1.

3.
4'

P|atnosta Účinnosttétosm|ouvy nastává ke dni podpisu sm|ouvy sm|uvnímistranami.Tato sm|ouva můŽe být měněna pouze
písemnýmivzestupněčísIovanými
dodatky
Strany se dohod|y,Že veškeréjejich spory vznikléz tohoto závazkovéhovztahu či v souvis|ostis ním budou řeŠenypod|e p|atné
|egisIativy
ČR.
Sm|ouvaje vyhotovenave dvou stejnopisecha po jejÍmpodpisusi prodávající
ponechá po jednomstejnopisu.
a kupující
jsou oprávněnysrnlouvuuzavřÍt,jejíobsah je jim znám a na důkazsvé svobodné
Sm|uvnístrany proh|ašují,
Že si sm|ouvupřečet|y,
avážnévů|epřipojují
svůjpodpis.

V Kozmicíchdne 25'4.2018

Za prodávajícího:

Za kupujícÍho:
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