Kupní smlouva č.:
FIRMA
Se sídlem
DIČ:
IČO:
bankovní spojení:
zastoupená:
/dále jen „dodavatel“/
a
Masarykova obchodní akade mie, Jičín
Se sídlem 17. listopadu 220, 506 11 Jičín
DIČ:
CZ 60116935
IČO:
60116935
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jičín, č.ú. 431380287/0100
zastoupený: Ing. Jiřím Tajčem, ředitelem školy
/dále jen „odběratel“/
uzavírají tuto kupní smlouvu
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dodávka počítačů a dataprojektoru pro Masarykovu obchodní
akademii, Jičín v rozsahu dle Přílohy č. 1 – Potvrzení objednávky.
Cena za předmět plnění
1. Cena za předmět plnění je sjednána dohodou smluvních stran a činí: ... Kč ( ....... korun
českých) včetně DPH.
2. Dodavatel souhlasí se zveřejněním kupní ceny, pokud objednavatel bude povinen tak
učinit.
Platební podmínky
1. Odběratel se zavazuje uhradit fakturu za předmět plnění, která bude vystavena po převzetí
předmětu plnění. Faktura bude vystavena se splatností 21 dní od doručení faktury
odběrateli.
2. Předmět plnění přejde do vlastnictví odběratele úplným zaplacením kupní ceny.
Dodací podmínky
1. Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění do 20. 11. 2013.

2. V případě, že dodavatel nebude schopen realizovat dodávku ve smluveném čase, resp.
místě, zavazuje se o tom předem informovat odběratele.
3. V případě prodlení s dodávkou předmětu plnění z viny dodavatele se dodavatel zavazuje
zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny celé dodávky (včetně DPH) za
každý den prodlení.
4. Účastníci dále sjednali, že v případě prodlení s dodávkou zboží není dodavatel odpovědný
za jakoukoli škodu, jestliže důvod prodlení není závislý na vůli dodavatele, například
v důsledku živelní pohromy, války, vojenských nepokojů, stávky, sabotáže (jestliže se týká
dodavatelů zboží, nebo územních regionů s nimiž je dodávka zboží úzce spojena), nebo
z důvodů změny právních předpisů, na základě kterých je tato smlouva uzavřena.
5. Místem plnění je: Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín.
Záruční podmínky
1. FIRMA poskytuje na počítače záruční dobu v rozsahu 36 měsíců (se servisem na místě u
zákazníka následující pracovní den) od převzetí předmětu plnění.
2. Servisní dispečink pro hlášení závad: FIRMA, telefon: ...... , fax: ................ ,
e-mail:
................................ (preferovaná komunikace je e- mailem). O servisním zásahu bude
vystaven protokol.
3. Dodavatel se zavazuje k použití pouze originálních náhradních dílů po celou dobu záruky.
Závěrečná ujednání
Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně určeny touto Kupní smlouvou, se řídí
Obchodním zákoníkem.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dodavatel
a odběratel obdrží jeden exemplář.
Smlouvu je možno měnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními
stranami.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Kontaktní osoba dodavatele:

Kontaktní osoba odběratele:
Mgr. František Egrt, tel: 493 532 515, fax: 493 535 125, e- mail: egrt@moa-jc.cz.

V ....................... dne:

V Jičíně dne:

..........................................

.........................................

