Kupní smlouva
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

I.
Smluvní strany
Prodávající:
Název: 44 Print v. o. s.
Sídlo: Nezamyslova 274/10, 128 00 Praha 2
IČ: 24754455
Zastoupená:
Jméno a příjmení: Kristina Ambrozová
Funkce: Grafický designer
Kupující:
Název: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Sídlo: Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
IČ: 00089613
Zastoupená:
Jméno a příjmení: Mgr. Petr Kubín
Funkce: ředitel

II.
Předmět smlouvy
Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, která je blíže specifikovaná v čl. III této smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že
věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu stanovenou v čl. V této smlouvy.

III.
Předmět koupě
Předmětem koupě (věcí) se pro účely této smlouvy rozumí 400 ks triček s vlastním potiskem
a vytkávanými cedulkami různých barev, motivů a velikostí (specifikace typů, motivů a nákupní cena viz Příloha č. 1).

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
Prodávající prodává kupujícímu předmět koupě (věc) a kupující tento předmět koupě kupuje.
Prodávající předá kupujícímu předmět koupě (věc) s veškerým povinným a dohodnutým příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady nezbytnými pro jeho užívání a provoz, do šesti týdnů od
potvrzení objednávky. Předmětu koupě (věci) bude zaslán na adresu kupujícího (muzea).

Prodávající upřesní kupujícímu termín předání předmětu koupě (věci) nejméně 5 dní předem.

V.
Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena za předmět koupě (věc) je dohodou sjednána na 92 686 Kč s DPH.
Kupující uhradí cenu předmětu koupě (věci) prodávajícímu nejpozději do dvou týdnů od převzetí objednávky.

VI.
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci
Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě (věci) převzetím předmětu koupě (věci). Převzetím předmětu koupě (věci) přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VII.
Sankce
Pokud kupující nesplní svoji povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1,44% z celkové částky za každý, i započatý den
prodlení s plněním této povinnosti.
Smluvní pokuta je splatná prvního dne následujícího měsíce, ve kterém kupujícímu vznikla povinnost zaplatit smluvní pokutu.
Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.
Pokud prodávající nesplní svoji povinnost dodat předmět koupě včas, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1,44% z celkové částky za každý, i započatý den prodlení s plněním
této povinnosti.
Smluvní pokuta je splatná prvního dne následujícího měsíce, ve kterém prodávajícímu vznikla povinnost zaplatit smluvní pokutu.
Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

VIII.
Záruka a reklamace
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost, že předmět koupě (věc) bude možné užít obvyklým způsobem po dobu 12 měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody na věci.

IX.
Závěrečná ustanovení
Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským zákoníkem.
Tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V případě prodlení s úhradou peněžitého dluhu je dlužník povinen uhradit věřiteli též zákonný
úrok z prodlení, jehož výše je dle § 1970 občanského zákoníku stanovená nařízením vlády.

V Praze dne 29.4.2019

prodávající ........................................................
kupující ................................................................

