Smlouva o dílo
uzavřená mezi stranami:

Kupující:
Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Wolkerova 37/17
771 11 Olomouc
IČO:
25848526
OIČ:
CZ25848526
Firma zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2255
bankovní spojení:

zastoupená:

Prodávající:

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 53481110100
Ing. Jiřím Uhlířem, ředitelem společnosti

SEVKO PLUS, s.r.o.
Schweitzerova 37
77900 Olomouc
IČ:25821717
OIČ: CZ25821717
Firma zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 17430
Banka: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Účet č.: 27-4176330247/0100
zastoupený : Radek Dufek, jednatel společnosti
kontaktní osoba: Radek Dufek, e-mail: info@sevko.cz

l.Př dmět smlouvy:
Předmětem smlouvy je dodávka gastro zařízení bufetu včetně dovozu dle cenové nabídky,
která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Cena
za
dodávku
zařízení
věstěpadesátjednatisícčtyřistatřicetosm

dle
nabídky
Clili
251.438,-KČ
včetně
DPH
korun), 207.800,- Kč bez DPH (slovy: dvěstěsedmtisícosmset

DPH: 43.638 Kč (slovy: čtyřicettřitisícšestsettřicetosm

korun).

(slovy:
korun).

3. Platební podmínky:
Faktura, daňový doklad, bude vystavena při dodání zboží. Splatnost faktury je 10 dnů ode dne vystavení.
Až do úplného uhrazení faktury zůstává zboží majetkem dodavatele.
4. Čas plnění:
Dodací termín je cca 14.2.2014 nebo dle domluvy u chladící prosklené skříně a nerezových stolů
5. Místo plnění:

Místem plnění je výstavnický úsek kupujícího, Wolkerova 37/17 Olomouc
6. Dodací podmínky:
Zajistí prodávající
7. Garance:
Na předmět dodávky je poskytována záruka 24 měsíců. Doba záruky bude uvedena na záručním listě.
Záruka počíná dnem dodání zboží. Záruční i pozáruční servis zajišťuje prodávající. Reklamace závad
provádí kupující vždy písemně .. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání.
8. Ostatní ujednání:
Jakékoli změny nebo doplňky této kupní smlouvy musí být provedeny písemně a podepsány oběma
stranami. Technické změny nebo změny jednotlivých položek, které mají být dodány, musí být provedeny
písemně a podepsány oběma stranami.
9. Smluvní pokuty:
V případě prodlení kupujícího s plněním podstatných dohod podle této smlouvy, kterou je termín splatnosti
faktury dodavatele, přináleží poškozené straně SmluVIÚpokuta ve výši 0,05 % za den z hodnoty plnění.
V případě prodlení dodávky zboží oproti sjednanému termínu, přináleží poškozené straně smluvní pokuta ve
výši 0,05 % za den z hodnoty plnění.
10. Závěrečná ujednání:
Obě strany vycházejí
podmínek plnit. Obě
Tato kupní smlouva
exemplářích, přičemž

z dobré vůle takovouto smlouvu uzavřít a závazky z ní vyplývající podle dohodnutých
strany souhlasí s tím, že jakékoli spory budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou.
nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Je vyhotovena ve dvou
kupující obdrží jedno a prodávající také jedno vyhotovení.

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Za SEVKO PLUS, S.r.o.

Ing. Jiří Uhlíř, ředitel společnosti
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