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Kupní smlouva
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DlTA výrobní družltvo invalidů
stránského 25l0.390 3:l Tábor'

Kupující:
se sidl€m:

Jednající:

lng. Ěva Samcová' předseda představenstva
Alena DuŠková' mktopředsedapředstaveÍstva
00028762

IČ:

ltč;

c200028162
ve věcech technických:
Ing' Jana Šourková, manager divize textil

(dále

j

en ,'kupuj

ící")
a

PFAFF-strRVls spol. s ř.o.

ProdávajÍcí:

Bohumíra šm€rala ]773ll9,79ó 0l Proýějov
Pavel Němec' jednatel spoléčíosti

S€ sídlen:
Jednající:

tč:
otč:

19147404
49447408

cz

Kontrktní osoby

(dále

v€

věcech tcchnických:
Pavel Němec' tel' 6037460]7

jen''prodávající")

Uzaviraji v souladu s s 2079

a

násl. Zák' č' 89/20l2 Sb'' občanský zákoník, v platném zněni (dálejen

''občanský

Kupní smloUYU
(dále jen

r.

''smloUva")

Přédnět snlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupLljicímu a uvésldo plovozu řezaci stroi (cuiter) pro lvarové obíábění textilĎích
látek TURBOCUT D 250] CV'

ll.
Prodávaj

íc i

Doba phění

se zavazuj e dodat předmět sm louvy včetrrě uvedení do plovozu V teflní1u do

]

.9'20

l

4,

n€jpozděj

i

však do 4 měsíců od podpisu kupni sm]ouvy'

IIl' c€na díla
Cena za zbotovenj dilaje sjednána dohodou smluvlrích stran, je cenou nejvýše přípustnou a čini:
3.3,13.900.-

Kč bez DPH'

K ceně dila bude účtována dan

Z přidané hodnoty dle

zák' č- 235/2004 Sb'. o dani z přidané hodnoty, v platném

znění'

V

1é1o cenějsou zabmuty veškeré náklady a \ýdaie na straně prodávajícího spojené s plněnim předmětu smloury
(tzn' včetně dopravy na místo plněni, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy).
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r/rv
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lv.
l'
2'
3.

Faktuřačnía platební podmín1(y

Ve výši 30 % ccn} pŤi podpisu sÍrlouvy'
Kupu]ícÍ uhradí zálohu vc výši 40 % ceny nejpozději 8 dní před dodánÍn st ]ic'
Kupujici uhradi j0 o/" ceny nejpozdějj l0 dni po přcdáni strcjc a zaškolení obsluhy'
Faktula musíobsahovat označenifaktuD' ajLiic .l^' Óbcllodnl]n eno. sldlo' lČ a DlČ obou smluvnich
ýran' uvedení mnoŽstvídodaného zboŽía denjeho dodáni. bankovní spojcní obou smluvních stran.
ccnu dodaoého zboŽí. fakturovanou částku. úda] o splatlrostifaktuť}.
Kupuiicí ic opÍávněn 1'akturu do data splatDosli vl'.ilil. pokud obsabuje nesprávllé cenové údaje nebo
oeobsahLÚe něktcfu u Z dohodnut}'ch náležitosti'

Kupující uhradíZálohu

V.

l'

3.

.l'

srnlouvy

l'řcdání a přcvzetí předmětu smlouvy kuplliicÍn p.oběhnc v sidlc kupujícího na adrcse SlÍárského
25l0' Tábor na zák|adě předávacího plolokolu a protokolu o uvedení do plovozu. Převzetí bude
prokázáno podpise a daiem na předávacím pro1okolu'

vI.

].
2'

Přeiráni př€dměttr

odpovědnost za v!dy! zárUkr' r€klán'ce

ProdáVajicízodpovídá za vady djla v 7áručDi době.
Prodávajicí posk}tuic ZárulQ Za jakost předmětu smlouVy po dobu 24 nlěsíců' Záručni doba poclni
p ) l oll' ode dlle preddnl |rťJllel l 'nllrll\ \ '
Kupuiícíjc povinen Vady písemně leklamovat U prodávajícího be7 7b}lečlrého odkladu po jejich
ziištěni' Plodávajjcije pov;nen zaháiiL bezplalÍó odslranění Ziištěné vad) neipozdě]i do 24 hodin od
o7námcni s cílem odstranii vadu co nejdříve' Reklamaci lze Uplatnit nejpozději do posledniho dne
záručni lbůty. přičemž; reklamace odeslaná kupLliicÍn V poslcdni dc záfuční lhůty sc považLÚť ?J \cJs

Kupujicije povinen poskytnout prodávaiícimu poLřcbnou součinnoŠk odsllanění

!ad,v_'

vIl. odstoupení od 5n'louv"t

l'
2'

Kupuiíci ic oprávoěn odstoLlpit od smlouvy v případě' Že prodávajicí nepředá předmět smlouvy dle
termínu uvedeného v této smbuvě' linÍo ncni doLčcno plávo klerélQliv smluvni sirany na odstoupení
od 1éto snrlouv} podlc plislušných uýanoveoi občanského zákooiku'

odsloupeoi nabývá Účinnostj dnem doručenídruhé sm]Uvní sttaně ajeho účinkyse řídípříslušnými
ustanoveninri občanského Zákoníku'

VIII. Sankce
]

'

2'
3'

/,/L

V plipadě. že plodávajíci nedodrŽí tennín dodání předlnětu smlouvy' zaplati kupLÚicinlu smluvní

dila

lalo sankcc.ic řcšcna gannci dodáVky nového strojc 7a polov;čni cenu
od výrobce t']rnly topcut_bul1mer Gmbll. V přÍpadě nedodrŽeoi termínu odstraněni vad v Zálučnídobě
dlc čláDLu vl' ods1' 3 snrlouvy zaplalíprodávaiícíl(upujícín1usmluvni pokuLu vc výši 5.000. Kč za
každý den prodleni'
l'okud kupujícincuhradi ÍákLLl.U Za p.ovcdcnó dilo vc sLanoveném Lerminu. je prodávajícíoprJ\ nen
poádovat úrok z prodlení ve výši 0'05% z dluŽné částk}' za každý den prodlení'
pokutu ve výŠi50% z ccn)

Sankce spočívající
v dohodnUtých sm]Uvnich poku1ách nezbavuje snlIuvní strany práva na vymáháni
případné škody'

t

lx.

1'
2'

Tato snlouva nabývá platnosti a účjnnosti dn€m

podpisu obou sm]uvních stran.

Tato smlouva s€ řídípíáven Českérepubliky. Případné spory \'yplývajÍci z této sn]ouvy se budou řešit

3'

před věcně a míslně přislušnými soudyTato smlouva můžebýt změněna pouze písemnými dodatky' l{teré budou vzestupně čIs]ovány a

4'

podepsány oprávněnými zástupci smluvnÍcb stran'
Smlouva můŽe být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vŽájemná

5.
6.

7.
8.

v

Závěřečná ustanov€ní

práva

a

povinnosti'

Případná neplatnost někteřého ustanovenítéto snlouvy nemá za nás]edek nep]atnost osbrních
ustanovení. V případě' že kterékoliv ustanovení této smlou\] s€ stane neúčinnýmnebo neplatným'
smluvnÍ strany se zavazují' bez zbýeč!ýclr odkladů nahradil takové ustanovení novým'
Tato smlouvaje vyhotovenave dvou stgjnopisech s p]atností otiginá]u' každá smluvni strana obdrži po
jednom q'hotoveni.
sn]uvnÍstrafly prohlďujj, Že si smlouvu předj€jim podpisen přeč€tly' Že byla uzavřena podlejejjch
pravé a svobodné \ú]e, určitě' váŽně a srozunitelně ajejí autentičnosl stvrzuj í sÚmi podpisy.
Dl€ $ 2e zákona č. 320/200] Sb'' o finančni kontrole ve veřejné spÍávěje prodávajíci osobou povinnou
spo]upůsobit při výkonu finančníkontroly'

Táboře dne t5'4'2014

za prodávaj iciho:

za kupu.jícího:
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