KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle §2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Město Kopřivnice
se sídlem:
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
zastoupeno:
Mgr. Michaelou Raškovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
IČ:
00298077
DIČ:
CZ00298077
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
č.účtu :
1767241349/0800
dále jen „kupující“
2. TON a.s.
se sídlem:
Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zastoupená:
Ing. Robertem Valentíkem, ředitelem prodejní sítě TON a.s.
49970585
IČ:
DIČ:
CZ49970585
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu:
402691/0100
zapsána do OR dne 1. 1. 1994 u KS v Brně pod sp. zn. Oddíl B, vložka 1239
dále jen jako „prodávající“
I.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

II.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 40 kusů židlí
Moon, barva B116, Kaiman Fango do objektu Muzea Fojtství, ul. Záhumenní 1/25, bližší
specifikace v cenové nabídce ze dne 3. dubna 2018, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této
smlouvy (dále jen „předmět koupě“).

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní kupujícímu
nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a
zaplatí za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
3. Prodávající se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související
plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému předání předmětu koupě
4. Vlastnické právo k předmětu koupě nabude kupující jeho převzetím.
III.
Doba plnění
1. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě do 25. května 2018.
2. Kontaktní osoba kupujícího: Ing. Lenka Heráková, e-mail:
lenka.herakova@koprivnice.cz tel: 739 685 370.
3. Splněním dodávky se rozumí dodání předmětu koupě bez vad a sepsání předávacího
protokolu dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy.
4. O finálním převzetí předmětu koupě kupujícím sepíší kupující a prodávající předávací
protokol. Předávací protokol bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních
stran, kteří předání a převzetí předmětu plnění provedli, a to ve dvou stejnopisech. Jeden
stejnopis protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.
IV.
Kupní cena
1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvní stran a činí:
Cena bez DPH:

202.032,99 Kč

Cena s DPH:

244.460,00 Kč

2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré
náklady prodávajícího související s dodáním předmětu koupě, včetně dopravy do místa
plnění a odvozu kartonů.
V.
Platební podmínky
1. Kupní cena bude prodávajícímu kupujícím zaplacena ve dvou splátkách. První splátka ve
výši 50 % kupní ceny bude zaplacena do 7 dnů po podpisu smlouvy na základě 1. zálohové
faktury vystavené prodávajícím, Po uhrazení zálohové faktury bude zahájena výroba
předmětu koupě. Druhá splátka ve výši 50 % kupní ceny bude zaplacena před dodáním
předmětu koupě na místo určení. Podkladem pro zaplacení druhé splátky kupní ceny bude
2. zálohová faktura kupní ceny předmětu koupě. Konečná faktura – daňový doklad, s
odečtem zaplacených záloh, bude vystaven po dodání předmětu koupě na místo určení.

VI.
Odpovědnost za vady a záruka
1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě v délce 60 měsíců. Záruční doba
začíná plynout ode dne předání předmětu koupě kupujícímu.
3. Prodávající odpovídá za vady předmětu koupě, které se vyskytly v záruční době.
4. Za vady předmětu koupě, které se projevily po záruční době, odpovídá prodávající jen
tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na předmětu koupě vada, kupující písemně oznámí
prodávajícímu její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile kupující odeslal
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Prodávající započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude
odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou
písemně jinak.
7. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odstranění vady.
8. Odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká z důvodů uvedených v
ust. § 2116 občanského zákoníku a dále při poškození ze strany kupujícího či uživatele, při
nedodržení návodů k obsluze, při zanedbání údržby a nedodržením obvyklých způsobů
užívání, dále také v případech vad vzniklých vyšší mocí, neodbornou manipulací,
umístěním v jiném než předepsaném prostředí a způsobené nesprávnou údržbou.
.
VII.
Smluvní pokuty
1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě v termínu dohodnutém ve
smlouvě, má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny bez DPH za
každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat po
kupujícím úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Za porušení povinnosti prodávajícího odstranit vady předmětu koupě ve stanoveném
termínu, dle čl. VI. odst. 6 této Smlouvy, má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši
0,05% z kupní ceny bez DPH za každou vadu za každý den prodlení s odstraněním vady.

4. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních
povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek,
neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká
nároku na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty,
a v plném rozsahu.

VIII
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy Smluvních stran z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků podepsanými
oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden
prodávající.
4. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou.
Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru
smluv zašle k uveřejnění kupující.

Přílohy:
1. Cenová nabídka ………………….

V Kopřivnici 16. dubna 2018

____________________
za kupujícího
Mgr. Michaela Rašková

V Bystřici pod Hostýnem 10. dubna 2018

____________________
za prodávajícího
Ing. Robert Valentík

Prodejní nabídka č. 1018001466
IČ:
DIČ:
Číslo zákazníka:
Reference:
Datum:
Strana:

TON a.s.
Michaela Thoneta 148
76861 Bystřice pod Hostýnem

Dodací adresa:
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Fakturační adresa:
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

E-mail:
Telefon:

Platební podmínka:

lenka.herakova@koprivnice.cz
+420 739 685 370

Ilustrační obrázek

Číslo
Popis
Název

Varianta

Množství

313445
000225
Židle, barva B116, Kaiman Fango, kluzák-bílý plast
Designér: Michal Riabič
Moon

Objem:
Hmotnost brutto:
Hmotnost netto:

9,00 m3
342,80 kg
268,00 kg

40 KS

00298077
CZ00298077
00298077
MĚSTO KOPŘIVNICE
03.04.18
1

placeno předem

Ceníková
cena s
DPH/mj

Zákaznická
cena bez
DPH/mj

Sazba
DPH %

7 190,00

5 050,83

21

Záruka:

5 let

Zákaznická
cena celkem
s DPH

244 460,00
Sleva: 15%
Objem:
9,00 m3

Celkem ceníková cena bez DPH
Fixní sleva

237 685,88
-35 652,89

Celkem zákaznická cena bez DPH
21% DPH

202 032,99
42 427,01

Celkem zákaznická cena včetně DPH (CZK)

244 460,00

Platnost nabídky je 30 dnů.
Dodací termín je závislý na přijetí platby a/nebo včasném zaslání materiálů zákazníka (zejm. látky).
Kupující potvrzuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami nebo Obchodními podmínkami e-shop a souhlasí s nimi. Platné
Všeobecné obchodní podmínky nebo Obchodní podmínky e-shop jsou k dispozici na www.ton.cz nebo u prodejce. Dále kupující potvrzuje, že se seznámil
s Návodem na ošetřování a používání nábytku.
Dopravné zdarma lze poskytnout pouze na nábytek TON, a to v případě, kdy kupující akceptuje termín vykládky stanovený prodávajícím a pokud se
nejedná o dodávku na nestandardní místo (těžko přístupný terén, zóny dopravních omezeních atd.) nebo o dodávku v expresním čase. V opačném
případě si prodávající vyhrazuje právo účtovat náklady za dopravné zvlášť nebo zajištění přepravy zcela odmítnout. Kupující má právo zajistit si vlastní d
Prodávající:
TON a.s.

Michaela Thoneta 148
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČ:
49970585
DIČ:
CZ49970585
OR KS Brno, oddíl B, vložka 1239

Vystavil:
Telefon:
E-mail:
Web:

Bergmanová Jana
+420 733 619 545
tonostrava@ton.cz
http://www.ton.cz

