Kupní smlouva
uzavřená podle § 409 až 475 obchodního zákoníku
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I.
Smluvní strany
Prodávající: xxx, xxxx, xxx, , PSČ xxxx, IČ: xxxx, DIČ: xxx, zapsaný pod spisovou značkou xxxx vedenou
u rejstříkového soudu v xxx
Jednající: xxxx
(dále jen „prodávající“)
Kupující: MSR Engines s.r.o., Nálepkova 97, 63700, Brno, IČO 26968215, DIČ CZ26968215, zápsaný pod
spisovou značkou C 48766 vedenou u rejstříkového soudu v Brně
Jednající: Martinem Šulou, jednatelem společnosti
(dále jen „kupující“)
II.
Předmět smlouvy
Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu CNC frézku za podmínek stanovených v inzerátu
a zadávací dokumentaci výběrového řízení na „dodávku CNC frézky” pro účely projektu VEMS, registrační
číslo projektu 4.2 PT03/085 publikované 25.1.2012 v Obchodním věstníku, se kterými svoji nabídkou souhlasil.
Dále se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.
Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebírat a zaplatit mu dohodnutou
kupní cenu.
Předmětem smlouvy je výroba (doplnění technologie, označení stroje, popis vlastností atp) a dodávka, včetně
instalace a zaškolení v provozovně kupujícího.
III.
Kupní cena
Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v článku II této smlouvy bude prodávajícím kupujícímu
dodáváno za podmínek a ceny stanovené prodávajícím v nabídce ve výběrovém řízení
Konečná cena bez DPH:
xxx,DPH:
xxx
Konečná cena s DPH:
xxx
Úhrada plnění bude prováděna v české měně na základě účetních/daňových dokladů vystavených zadavateli se
splatností 90 dnů po převzetí dodávky bez vad a nedodělků zadavatelem.
Součástí účetního/daňového dokladu musí být dodací list podepsaný v místě plnění kontaktní osobou.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je kupující oprávněn
fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu
od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava
činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána
kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny zboží. V
případě, že nebude dán důvod k vrácení faktury a faktura bude přesto kupujícím vrácena, je faktura splatná v
původním termínu splatnosti.
IV.
Smluvní pokuta
Prodávající akceptuje právo kupujícího na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny dodávaného zboží v případě
prodlení při nastoupení a odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby. Tím není dotčen ani omezen
nárok na náhradu škody.
Prodávající akceptuje nárok kupujícího na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny dodávaného zboží za každý i
jen započatý den prodlení při dodávce zboží. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
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V.
Dodání zboží a odpovědnost prodávajícího za vady zboží
Záruční doba bude stanovena na 24 měsíců
Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží bude mít po dobu stanovenou prodávajícím vlastnosti
odpovídající obsahu technických norem, které se na výrobek vztahují a vlastnosti stanovené v nabídce
prodávajícího ve výběrovém řízení na „dodávku CNC frézky” pro účely projektu VEMS, registrační číslo
projektu 4.2 PT03/085 publikované 25.1.2012 v Obchodním věstníku.
Záruční servis a opravy budou u veškerého nabízeného zboží dokončeny nejpozději do 4 týdnů od nahlášení
závady.
Požadované zařízení bude dodáno nejpozději do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy, pokud nebude další
dohodou stanoveno jinak.
V případě, že pracovník kupujícího odmítne dodací list podepsat nebo v případě, kdy vytčené nedostatky
zásilky odmítne podepsat pracovník prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost
prodávajícímu písemně oznámit.

VI.
Nabytí vlastnického práva
Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží po převzetí každé zásilky.
VII.
Ostatní smluvní ujednání
Prodávající v souladu s § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,
umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 4.2 PT03/085, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jeden, kupující dva stejnopisy.
V xxxx dne xx.x.2012
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