Kupní smlouva
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená mezi prodávajícím:

a kupujícím:

Město Petřvald
Gen.Svobody 511, Petřvald 735 41
IČO:00297593
DIČ:CZ00297593
oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing.Václav Holeček, místostarosta
bankovní spojení: ČS, a.s. 19-1721679329/0800

I. Předmět smlouvy a termín plnění
1. Předmětem smlouvy je dodání 9ks plastových oken.
II. Doba plnění
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a předat je kupujícímu do 30.11.2013 do místa dodání na adresu:
Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald v pracovních dnech od 7,00 do 13,30 hod
III. Cena a platební podmínky
1. Prodávající a kupující se dohodli, že cena zboží činí:
Cena bez DPH Kč
DPH 21%
Kč
Cena celkem
Kč
(slovy:
) včetně daně z přidané hodnoty.
2. Kupní cena bude kupujícím v dohodnuté částce prodávajícímu uhrazena způsobem uvedeným na faktuře.
3. Kupní cena je zaplacena dnem, kdy kupní cena je připsána na účet prodávaného u peněžního ústavu,
v případě platby v hotovosti dnem jejího složení k rukám prodávajícího.
4. Konečná faktura bude vystavena po předání zboží a je splatná do 7 kalendářních dnů.
5. V případě, že platba konečné faktury nebude provedena ve stanovené lhůtě splatnosti, je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení.
6. Prodávající se zavazuje v případě nesplnění termínu dodávky zboží uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z
ceny za každý den prodlení.
III. Jiná ujednání
1. Prodávající předá kupujícímu veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží a to v termínu
vlastní dodávky zboží (zejména certifikáty dle 22/1997 Sb., vydané českými úřady).
2. Prodávající přejímá záruku za prodané zboží, které počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím v tomto
rozsahu:
- zjevné vady nutno uplatnit do 5 dnů
- celková záruka za výrobky je 60 měsíců ode dne předání
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady.
4. Kupující, veřejný přepravce nebo osoba oprávněná potvrdí svým podpisem, že přebírá zboží v kvalitě a
sortimentu uvedeném na dodacím listě.
5. Odpovědnost za zboží přechází na kupujícího

Kupní smlouva – dodávka 9 ks plastových oken
- vlastním převzetím od prodávajícího
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny na prodané zboží.
7. Kupující se zavazuje vrátit potvrzený stejnopis kupní smlouvy v jednom vyhotovení prodávajícímu do
22.10.2013. Termín plnění vyznačený v kupní smlouvě bude prodloužen o dobu případného pozdního
vrácení stejnopisu kupní smlouvy, to znamená, že pokud prodávající neobdrží potvrzenou kupní smlouvu,
není povinen plnit a nedostává se do prodlení se splněním závazku, pokud mu kupující nedoručí potvrzenou
kupní smlouvu.
8. Prodávající není povinen zboží kupujícímu vydat v případě, že kupující má ke dni termínu plnění vůči
prodávajícímu splatné a neuhrazené závazky z jiných obchodních případů. V tomto případě se prodávající
nedostává do prodlení se splněním svého závazku dodat zboží ve sjednaném termínu a je povinen zadržené
zboží vydat kupujícímu na jeho náklady bez zbytečného odkladu poté, co mu bude kupujícím zaplacena
dlužná částka (zaplacením je den, kdy je dlužná částka připsána na účet prodávajícího).
IV. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a lze ji měnit či doplňovat pouze
písemnými, oběma smluvními stranami potvrzenými dodatky.
2. Smlouva je ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu smlouvy. Prodávající obdrží 1 vyhotovení
smlouvy a kupující 2 vyhotovení smlouvy.
3. V ostatních touto smlouvou výslovně neupravených vztazích se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku.
4. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že
souhlasí s jejím obsahem a zněním. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

V

dne: ............ 2013

V Petřvaldě dne: ........... 2013

Prodávající :

Kupující :

………………………………..…

……………………………..
Jarmila Skálová
starostka města

2

