KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi stranami smlouva tohoto znění:

ČI. 1
Smluvní strany
Ivo Háger
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Ivo Hágerem, majitelem firmy
Wellnerova 1215/, 77900 Olomouc
49557513
CZ6710050545
Fio banka, a.s.
2500298455/2010
777671100
iYQ:_h~~~t@b.Jl.MIl?Qdlahy-:_~_?;

Dále jen "Prodávající".
a
Výstaviště Flora Olomouc, a.s,
Zastoupená:
Sídlo:
IČ:
DrČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Ing. Jiřím Uhlířem, ředitelem společnosti
Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc
25848526
CZ25848526
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
534811/0100
585726111
podatelna@flora-ol.cz

Dále jen "Kupující".

Či. 2
Předmět smlouvy
2.1. Podávající se zavazuje dodat kupujícímu 328,06 m2laminátové podlahy Alloc Originál
2011- Dub Brown 4552, dále také 330,00 m2 PE fólie parozábrany, dále také 330,00
m2 Mirelonu tloušťky 2 mm, dále také 75,60 bm ukončovacího profilu, stříbro
66160-31/2,7m.

-22.2. Kupující se zavazuje, v případě naplnění podmínek smlouvy, zboží převzít a uhradit
kupní cenu prodávajícímu.
ČI.3
Kupní cena
3.1. Cena je stanovena bez DPH ve výši
288.662,- Kč
3.2. DPH ve výši
60.619,-- Kč
3.3. Celkem
349281,- Kč
Slovy: třistačtyřicetdevěttisícdvěstěosmdesátjedna
Kč.
3.4. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, jeho skladováním, dopravou,
pojištěním, clem, předáním a převzetím zboží. Stanovená cena je cenou nejvýše
přípustnou.
ČI.4
Doba a místo plnění
4.1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží do 31.12.2013.
4.2. Místem plnění je: Sklad Firmy HAGER PODLAHY - Areál Studentská 947/5,
779 00 Olomouc.
4.3. Za datum dodání smluveného zboží se považuje den, ve kterém převezme kupující zboží
od prodávajícího. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv
průvodním dokladu.

Čl.5
Platební podmínky
5.1.
.'
5.2.
5.3.

Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí
kupujícím a fakturu vystaví v den dodání zboží.
Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu.
Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet
prodávajícího.
ČI.6
Záruka

6.1. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastností zboží podle záručních
podmínek, a to po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
ČI.7
Smluvní pokuta a úroky z prodlení
7.1. Nedodá-li prodávající zboží e stanovené lhůtě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve
výši
0,05% z ceny nedodaného zboží za každý, byť jen započatý, den prodlení. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu .škody v částce převyšující
zaplacenou smluvní pokutu.

-37.2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý, byť jen započatý, den prodlení.
Čl.8
Odstoupení od smlouvy
8.1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 344 a násl. obchodního zákoníku.

Závěrečná

ČI.9
ustanovení

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
9.2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
9.3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky
odsouhlasenými zástupci obozu stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
9.4. Z důvodů právní jistoty strany prohlašují,k že jejich závazkový vztah založený touto
smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména pak obchodním zákoníkem.
9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající
a 1 kupující.
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