KUPNÍ

SMLOUVA

č. TM-0125-2017
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

TITAN-Multiplast s.r.o.
Se sídlem:

Jablonecká 1379
468 51 Smržovka

E mail:
lukas.horn@titan-multiplast.cz
tel: +420 483 360 060-9

Fax: +420 483 360 069

IČ:

DIČ: CZ25022229

25022229

Bankovní spojení:

č.ú. 805372223 / 0300

ČSOB, a.s.

Zapsaná:

v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 12444

Zastoupená:

Ing. Lukášem Hornem, jednatelem společnosti

(dále jen "kupující" )
a

Se sídlem:

E mail:
tel:

fax:

IČ:

DIČ:
č.ú.

Bankovní spojení:
Zapsaná:
Zastoupená:
(dále jen "prodávající")

Článek I
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je dodávka 3D CNC souřadnicového měřicího stroje ……………………………
vč. příslušenství dle specifikace uvedené v nabídce prodávajícího č……….., ze dne ………….., která
tvoří nedílnou přílohu této Kupní smlouvy (dále jen „věc“). V souladu s touto smlouvou se prodávající
zavazuje dodat věc kupujícímu a převést na něj vlastnické právo a kupující se zavazuje zaplatit
prodávajícímu kupní cenu.
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Název položky předmětu smlouvy
3D CNC souřadnicový měřicí stroj, ………………..

počet kusů
1 ks

Příslušenství:

Součástí dodávky je:
doprava, montáž, instalace zařízení, uvedení do řádného trvalého provozu, kalibrace přístroje a
zaškolení obsluhy,
technická a jiná průvodní dokumentace v rozsahu: návod k obsluze a údržbě v českém a původním
jazyce, záruční list, prohlášení o shodě.
2. Prodávající prohlašuje, že
a) je plně oprávněn k prodeji věci podle této smlouvy včetně oprávnění převést vlastnictví k věci na
kupujícího.
b) věc není zatížena žádným právem třetí osoby či třetích osob, zejména že není předmětem
zástavního práva, předkupního práva či na ni nevázne věcné břemeno.
c) věc nepochází z trestné činnosti, z výsledku trestné činnosti či jakéhokoliv jednání, které je v rozporu
s obecně závaznými právními předpisy.
Článek II
Místo, způsob a termín plnění
1. Místem plnění je sídlo firmy kupujícího na adrese Jablonecká 1379, Smržovka.
2. Prodávající dodá věc nejpozději do 11.12.2017.
3. Prodávající se zavazuje uvést věc do řádného trvalého provozu nejpozději do jednoho týdne od
fyzické dodávky, vždy po dohodě s kupujícím. K tomu se kupující zavazuje vytvořit prodávajícímu
veškeré podmínky, zejména tím, že zajistí prostory k umístění zařízení a personál k proškolení.
4. Předání a převzetí věci a její uvedení do řádného trvalého provozu potvrdí podpisem zplnomocnění
zástupci prodávajícího a kupujícího v ”Protokolu o uvedení do provozu”.
5. Dojde-li k prodlení se splněním celé dodávky z důvodů na straně kupujícího, není prodávající
povinen smluvní pokutu platit po dobu, po kterou nemůže svoji povinnost z těchto důvodů splnit.
V takovém případě je kupující povinen prodávajícímu zaplatit prokázané náklady, které prodávajícímu
vznikly v důsledku nesplnění povinností zákazníka.
6. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu úroky
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že termín celé dodávky věci dle odst. 2 tohoto článku smlouvy nebo termín uvedení do
řádného trvalého provozu dle odst. 3 tohoto článku smlouvy nebude dodržen, zavazuje se zaplatit
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodávky včetně DPH za každý započatý
den prodlení nejvýše však do výše odpovídající kupní ceně.

Článek III
Přechod vlastnického práva
Vlastnické právo k věci přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uvedení věci do řádného
trvalého provozu v souladu s ustanovením článku II odst. 3. této smlouvy, podpisem Protokolu o
uvedení do provozu a zaplacením kupní ceny.
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Článek IV
Přechod nebezpečí škody na věci
Nebezpečí škody na věci přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, dodání dopravcem
kupujícímu v úplném a neporušeném obalu. Kupující je povinen provést řádně a včas kontrolu
dodaného zboží, zejména neporušenost obalu a viditelnou neporušenost zboží.
Článek V
Cena a platební podmínky
1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku předmětu plnění této kupní smlouvy
uvedeného v článku I odst. 1. kupní cenu ve výši
…………….,00 EUR bez DPH

plus DPH …………..EUR

Cena celkem vč. DPH
………………..EUR
2. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím s datem zdanitelného plnění nejdříve v den uvedení
věci do řádného trvalého provozu. Daňový doklad musí být vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb. v platném znění. Kupující provede tuto platbu bezhotovostním převodem z bankovního účtu
kupujícího na bankovní účet prodávajícího dle podmínek v nabídce č. ………………. tj. 30 dní ode dne
doručení daňového dokladu zadavateli. K závěrečnému daňovému dokladu je prodávající povinen
připojit podepsaný dodací list a Protokol o uvedení do provozu.
3. Protokol o uvedení do provozu a dodací list musí obsahovat přesnou specifikaci věci - předmětu
plnění této kupní smlouvy, viz. Článek I této kupní smlouvy, zejména výčet všech částí dodávky
s uvedením počtu kusů, výrobní čísla nebo jejich jinou, ale výstižnou a jednoznačnou identifikaci.
4. Jestliže prodávající věc nedodá nebo neuvede věc do řádného trvalého provozu ani ve lhůtě 30 dní
od původního termínu dodání nebo uvedení do řádného trvalého provozu podle čl. II. této smlouvy,
(podle toho, které datum nastane později) je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Prodávající je
v tomto případě povinen kupujícímu neprodleně vrátit veškeré zálohy kupní ceny jakož všechny ostatní
kupujícím uhrazené částky a uhradit veškeré pohledávky kupujícího z této smlouvy po dobu její
účinnosti vzniklé, zejména smluvní pokutu podle čl. II. odst. 8. této smlouvy, kupující pak vrátit předmět
plnění v neporušeném stavu, došlo-li k jeho dodání.
Článek VI
Záruční podmínky a servisní podmínky
1. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců a počítá se ode dne uvedení věci do řádného trvalého
provozu.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu za veškeré vady dodané věci v souladu s § 2100 až § 2142
občanského zákoníku a v souladu se záručními a servisními podmínkami dodané věci. Prodávající je
povinen při předání a převzetí věci a jejím uvedení do provozu podle článku II této smlouvy seznámit
kupujícího se všemi záručními a servisními podmínkami dodané věci.
3. Veškerá případná práva kupujícího z odpovědnosti za vady dodané věci, vyplývající z právních
předpisů a pravidel podle předchozího odstavce tohoto článku, bude kupující uplatňovat u
prodávajícího.
4. Prodávající je povinen a zavazuje se zajišťovat proti úhradě pozáruční servis, včetně dodávek a
zajištění náhradních dílů.
5. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením, neodborným použitím a
zacházením s dodanou věcí nebo užíváním dodané věci k jiným účelům, než ke kterému je věc určena.
6. Kupující je povinen věc prohlédnout s náležitou péčí. Kupující má právo věc s vadami nepřevzít.
7. Prodávající se zavazuje v případě nahlášení servisního případu reagovat během 24 hodin a spojit
se s kupujícím. Dle zjištěného stavu pak prodávající řeší v co možná nejkratší době servisní zásah
přímo u kupujícího. Záruční lhůta se pro uplatnění nároků zadavatele z odpovědnosti za vady uchazeče
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prodlužuje vždy o dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vad. Prodávající se zavazuje
zajišťovat i pozáruční servis.
Článek VII
Závěrečná ustanovení
1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit na kteroukoli
třetí osobu jakékoli své pohledávky za kupujícím vzniklé na základě této smlouvy nebo v jakékoli
souvislosti s ní.
2. Tato kupní smlouva, jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro účely doručování písemností se použijí přiměřeně ustanovení §
46 až 48 občanského soudního řádu, o doručování, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
4. Tato kupní smlouva může být změněna, doplněna nebo zrušena pouze souhlasným projevem vůle
obou smluvních stran a to písemnými dodatky se specifickým označením.
5. Dle §2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení této kupní smlouvy neplatným nebo nevykonatelným,
zůstává smlouva jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou nebo nevykonatelnou bude považována
pouze ta její část, které se důvod neplatnosti nebo nevykonatelnosti přímo týká. Smluvní strany se
zavazují toto/tato ustanovení nahradit či doplnit novou smluvní úpravou tak, aby smysl a účel této
smlouvy při respektování vůle smluvních stran zůstal zachován.
7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu, že
pro případ řešení sporů vyplývajících z této kupní smlouvy je dána pravomoc soudů a jejich místní
příslušnost dle sídla žalované strany
8. Tato kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, určených vždy pro
každou smluvní stranu. V případě, že ve smlouvě není ujednáno jinak, platí Všeobecné obchodní a
dodací podmínky prodávajícího, které jsou přílohou této smlouvy. Seznámení s obsahem těchto
podmínek kupující podpisem této smlouvy potvrzuje.
9. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uvedení věci do řádného trvalého provozu v souladu s článkem II. této smlouvy.
10. Smluvní strany po pečlivém přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Smržovce dne : ………………

V …………… dne: ………………..

Kupující:

Prodávající:

.........................................................
Ing. Lukáš Horn, jednatel společnosti
TITAN-Multiplast s.r.o.
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.......................................................

