OBCHODNÍ KUPNÍ SMLOUVA
mezi :
Štěpán Bauer, Pelnářova 493, Domažlice, IČ: 72195541
zastoupená p. Štěpánem Bauerem
jako prodávající
a
Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, Domažlice, p. o., IČ 75005743,
zastoupená p. Mgr. Karlem Štípkem
jako kupující

I.
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží 7 ks stolních počítačů se specifikací dle poptávky,
uvedené v systému veřejných zakázek Města Domažlice (EZAK, č. P17V00000066). Součástí dodávky
zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a povinností prodávajícího je dále umožnit
kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží v souladu s touto smlouvou. Zboží je zabaleno v běžných
baleních. V ceně dodávky je i doprava zboží, kterou zajišťuje prodávající.
II.
Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 3.1 této smlouvy.
III.
Cena plnění
1. Cena plnění je stanovena ve výši 11 215,40 Kč za 1 ks včetně DPH, tedy celkem 78 508,- Kč včetně
DPH a je v ní zahrnuta doprava a předání zboží do objektu Základní školy a mateřské školy Domažlice
na adrese Domažlice, Msgre B. Staška 232.
2. Cena je stanovena dohodou.
IV.
Čas plnění a ostatní ujednání
1. Termín dodání zboží je do 30. 11. 2017.
2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 409 an. obch. zák.
3. Financování probíhá na základě faktury, zaslané nebo předané prodávajícímu po dodání zboží s tím,
že její splatnost činí 14 dní.
4. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za
účelem splnění této smlouvy a provedení předávky zboží, ev. dalších úkonů, vyplývajících z této
smlouvy.
5. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.
Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí § 436 an. obch. zák.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1
obdrží kupující a 1 prodávající.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň obě smluvní
strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 27.11. 2017.
Prodávající:

Kupující:

Štěpán Bauer

Mgr. Karel Štípek

