Kupní smlouva č. 11216

Objednatel:
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
Sídlo:
Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří
IČ:
65761774
zastoupený
Mgr. Tomášem Francem, ředitelem
(dále jen "kupující" )

a

Dodavatel:
APOS BRNO s.r.o.
IČ: 46980709, DIČ CZ46980709
Se sídlem v Brně- Líšni, Kotlanova 3, PSČ: 628 00
zast. RNDr. Vladimírem Valou, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB Brno, účet č. 372546143/0300
(dále jen " prodávající“)
uzavřeli na základě nabídky prodávajícího následující smlouvu:

Článek 1.
Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka 100 ks souprav bavlněného povlečení s
barevným potiskem (souprava = 1 kapna + 1 povlak na polštář) . Součástí dodávky je 6
ks podložek Emeris se záhyby pod matraci jako množstevního bezplatného bonusu.
Článek 2.
Ceny zboží a služeb
2.1. Cena za dodávku je 50.784 Kč včetně DPH 21%.
Cena obsahuje veškeré náklady včetně dodání do sídla objednatele.
Článek 3.
Dodací podmínky
3.1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží do 21 dnů od podpisu smlouvy.
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Článek 4.
Reklamace
4.1. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží bezvadné jakosti, odpovídající
předložené specifikaci a zkušebním vzorkům. Záruční doba na dodané zboží je 24
měsíců. Záruka se nevztahuje na změny výrobku v důsledku běžného opotřebení
(silikonová přítlačná deska a ochranná fólie vyhřívané desky) a na vady způsobené
nesprávným používáním, skladováním nebo údržbou.
4.2.. Kupující je povinen případné zjevné vady oznámit prodávajícímu nejpozději do 7
kalendářních dnů od převzetí.
4.3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci vad zboží kupujícím dle bodu 4.2. této
smlouvy ve lhůtě 30-ti dnů od převzetí vadného zboží od kupujícího.
Článek 5.
Platební podmínky, sankční ustanovení
5.1. Dodávku zboží uhradí kupující prodávajícímu bankovním převodem na základě
faktury, vystavené prodávajícím. Faktura musí obsahovat následující:
- název, sídlo, IČ, DIČ a bankovní spojení prodávajícího
- název, sídlo, IČ kupujícího
- číslo objednávky kupujícího
- číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti
- soupis jednotlivých položek dodávky s uvedením barvy, velikosti a počtu
- jednotkovou a celkovou cenu za dodávku zboží
5.2. Splatnost faktur vystavených prodávajícím byla mezi prodávajícím a kupujícím
dohodnuta na 14 dnů ode dne vystavení. Kupující splní svoji platební povinnost dnem,
kdy byla celá fakturovaná částka připsána na účet prodávajícího.
5.3. Za každý den prodlení z dohodnutého termínu dodávky zboží uhradí prodávající
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny nesplněné části dodávky.
5.4. Za každý den prodlení z termínu splatnosti uhradí kupující prodávajícímu úrok z
prodlení ve výši 0,01% z celkové dlužné částky.
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Článek 6.
Závěrečná ustanovení
6.1. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami. Veškeré změny, jež mají vliv na plnění
závazků z této smlouvy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně neprodleně po
té, kdy ke změně došlo.
6.2. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí ustanoveními
Občanského zákoníku.
6.3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží kupující a
jedno prodávající.
6.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné,
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té
doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6.5. Strany si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely
svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz
čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

za kupujícího:

za prodávajícího:

V Brně dne:

V Brně dne: 5.12.2016
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