
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku a služby s názvem

„Tabule pro jazykovou laboratoř“

Název:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Společnost zapsaná v OR, vedeného ………………,
oddíl …., vložka …..
Číslo účtu CZK:
V zastoupení:
jako dodavatel

a

Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace
Osvobození 514, 742 85 Vřesina
IČ: 75027666
Zastoupení: Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy

jako kupující

uzavřeli dne: ……………….. 2021 tuto

Kupní smlouvu

I.

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že dodá kupujícímu níže uvedené zboží v provedení
dle specifikace zakázky a kupující se zavazuje, že zboží odebere a zaplatí za něj níže
uvedenou kupní cenu.

Specifikace: příloha č. 1 Smlouvy.

II.

Celková cena za zakázku bez DPH činí …………. Kč.
Celková cena včetně DPH je ………………. z toho hodnota DPH činí ……………..

hodnota včetně s DPH slovy: „……………………………………..“



Vlastnictví k předmětům koupě přejde na kupujícího úplným zaplacením výše uvedené kupní
ceny. Výše uvedenou kupní cenu zaplatí kupující na základě faktury vystavené dodavatelem
na účet dodavatele číslo: ………………………. Daňový doklad bude vystaven dodavatelem
do 14 kalendářních dnů po ukončení předmětu plnění veřejné zakázky. Doba platnosti
daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
kupujícímu. Všechny platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně.

III.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
do 5 let od převzetí předmětu dodávky.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravená touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Tato smlouva je sepsána ve dvou
vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a má platnost originálu. Tato
smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že smlouvu přečetli, bez výhrad souhlasí s celým jejím obsahem a na
důkaz toho připisují své vlastnoruční podpisy.

V …….. dne ……… 2021 Ve Vřesině,  dne …………. 2021

…………………………….. ……………………………………
………………… Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka

Prodávající Kupující


