Počet Iistů:3

KUPNí

SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní

Níže uvedeného
tohoto znění:

zákoník" a "smlouva")

dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva

ČI.l
Smluvní strany
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
zastoupená:

Alešem Dopitou, ředitelem velkoobchodu

sídlo:

Praha 5, Jeremiášova 1249/7, PSČ 155 00

IČ:

26450691

DIČ:

CZ26450691

Bankovní spojení:

Citibank Europe pic, organizační složka

Číslo účtu:

2048930118/2600

Telefon:

603 850 100

e-mail:

ales.dopita@makro.cz

Zapsána
83051

v obchodním

rejstříku

vedeném

Městským

soudem

v Praze, oddíl

(dále jen "prodávající")

a

Výstaviště

Flora Olomouc,

a.s.

zastoupená: Ing. Jiřím Uhlířem, ředitelem společnosti
sídlo: Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, 771 11, Olomouc
IČ:25848526
DIČ: CZ25848526
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 534 811/0100
Telefon: 585726
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e-mail: podatelna@flora-ol.cz
(dále jen "kupující")

C, vložka

ČI. II
Předmět smlouvy

1.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 600 ks konferenčních židlí (dále jen "zboží"),
níže podrobně specifikované.
Předmětem smlouvy je rovněž dodání nezbytné
dokumentace (návod k použití, pokud to vyžaduje charakter zboží) popř. certifikátů ke zboží
v českém jazyce (dále jen "dokumentace").

2.

Kupující se zavazuje, v případě naplnění podmínek smlouvy, zboží a dokumentaci převzít
a uhradit kupní cenu prodávajícímu.

3.

Specifikace předmětu:
Sigma konferenční židle Positano CR černé

ČI. III

Kupní cena
1.

Cena stanovena bez DPH ve výši

2.

DPH ve výši

3.

CELKEM
Slovy:

4.

229980,-

Kč

48296,-

Kč

278275,-

Kč

dvěstěsedmdesátosmtisícdvěstěsedmdesátpět

Kč

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, jeho skladováním, dopravou,
pojištěním, clem, předáním a převzetím zboží. Stanovená cena je cenou nejvýše
přípustnou.

ČI. IV
Doba a místo plnění
1.

Prodávající je povinen dodat smluvené
smlouvy, nejpozději však do 31.12.2013.

2.

Místem plnění je:

zboží

do 3 dnů od oboustranného

podpisu

Makro Cash & Carry ČR s.r.o., Olomoucká 791, 78353 Velká Bystřice - Olomouc.
3.

Za datum dodání smluveného zboží se považuje den, ve kterém převezme kupující zboží
od prodávajícího. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním
dokladu.

ČI. V
Platební podmínky
1.

Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí zboží
kupujícím a fakturu vystaví v den dodání zboží.

2.

Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu.

4.

Faktura se považuje za proplacenou
prodávajícího.

okamžikem

2

připsání fakturované

částky na účet

ČI. VI
Záruka
1.

Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních podmínek,
a to po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

Smluvní

ČI. VII
pokuta a úroky z prodlení

1.

Nedodá-Ii prodávající zbožíve stanovené dodací lhůtě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý, byť i započatý, den prodlení;
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce
převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

2.

Nezaplatí-Ii kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

ČI. VIII
Odstoupení od smlouvy
1.

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 344 a násl. obchodního zákoníku.

ČI. IX
Závěrečná ustanovení
1.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky
odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této
smlouvy.

4.

Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto
smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem.

5.

Tato smlouva
a 2 kupující.

je

vyhotovena

ve

4

stejnopisech,

Za prodávajícího:

Makro Cash & Carry ČR s.r.o.

V Olomouci dne

.

z nichž

Za kupujícího:

V Olomouci dne

2

obdrží

prodávající

Výstaviště Flora
Olomouc, a.s.
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