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MĚSTSKÁ KNlHOVNA

v Českémkru mlové

Kupní smlouva
uzavřená ve smyslu zákona é.89l2O12 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami:

Kupující:

Městská knihovna v Českémkrumlově
Horní 155
381 01 Český Krumlov
Zastoupená: Mgr. Maňin Nechvíle, ředitel
Kontaktní osoba: Mgr. Maňin Nechvíle, ředitel
Telefon: 380 714 765,777 593 522
E-mail: reditel@knih-ck.cz
Óíslo účtu:623624,1 lo1oo
lČ: 00070564

Prodávající:

MICEVA, spol. s r.o.
Plhovská 2228
'l90 í6 Praha 9
Zastoupen: Otto Hejda, jednatel
Kontaktní osoba: Otto Hejda, jednatel
Telefon: +42o 261 217 147
E-mail: hejda@miceva.cz
Čísloúčtu:300029163/0300
lČ: 00,196801
DlČ: CZ00'l9680'l

článek l.
Úvod
V návaznosti na výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení 50 kusů skládacích židlí
a 1 kusu transportního vozíku, učinil prodávající nabídku, která byla vyhodnocena kupujícím jako
nejvýhodnější.

článek ll
Předmět smlouvy
Na základě této kupní smlouvy dodá prodávajicí kupujícímu50 kusŮ skládacích židli a
kus transpoňního vozíku a kupující zaplatí smluvenou cenu.

Městská knihovna v českémkrumlově
Hoíní 155 . 381 o1 Óeský Krumlov. tel,: + 42o 3ao 114 765
WWW.knih_ck,cz. lČ: 00070564

e_mail: kn]hovna@knih-ck,cz.
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článek lll.

Termín provedení a doba plnění
Prodávající se zavazuje dodat předmět veřejné zakázky do 31. 12.2017.

článek lV.
Místo plnění

Městská knihovna v ČeskémKrumlově, Horní'l55, 381 01 Český Krumlov, oddělení pro dospělé.

článek V.
cena a fakturační podmínky
Na základě nabídky bude prodávající fakturovat maximálně 180.í59,32 Kč včetně DPH. Cena
zahrnuje dodávku zařizení, dopravu a montáž na místě. Součástídodávky jsou zároveň příslušné
dokumenty, zejména záručnílist, potřebná prohlášení o shodě, certifikáty, návody k obsluze
a použitíapod.

Prodávající můževystavit zálohovou fakturu maximálně na 50% nabídkovéceny včetně DPH.
Na zbývající část nabídkovéceny vystaví prodávajícífakturu po kompletním dodání a montáŽi
předmětu zakázky. Faktury budou uhrazeny do 15 dnů ode dne jejich doručeni.

článek Vl.
Ostatní ujednání
prodávající se zavazuje informovat kupujícíhoo všech skutečnostech, které mohou nebo bY mohly
mít vliv na ohroženítermínu dodání zařízení. Prodávající prohlašuje, že disponuje technickým
vybavením i prostředky, aby termín dokončenínebyl ohrožen.
kupujícíse zavazqe umožnit vstup na místo plnění a montáž dodaného předmětu veřejné
zakázky.

článek Vll.
Záruka
prodávající poskytuje plnou záruku na předmět veřqné zakázky, tedy 50 kusů skládacich židlí
a 1 kus transportního vozíku, a to v minimální lhůtě 24 měsícůod předání kupujícímu,

článek vlll.
Zveřejnění smlouvy

Kupující i prodávající souhlasí, aby tato Smlouva byla zveřejněna v plném rozsahu, vČeině vŠech
dat a údajů,v elektronickém registru smluv, ktený sloužík uveřejňování smluv dle zákona
é.34ot2o15 Sb., o registru smluv v platném znění a dále i na webových stránkách kupujícího.
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Clánek lX.
Závéreěná ujednání
prohlašulí,
prodávající
že po přečtenís obsahem této smlouvy bez výhrad
Kupující a
shodně
souhlasí, že byla sepsána na základě pravdivých údajůa jejich svobodné vůle, že nebyla sjednána
vtísni, ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
podpiSy.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdržíkaždá smluvní
strana.

V ČeskémKrum|ově dne:

MIcEVA
spol. s r.o.
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vĚsrsxÁ KNlHovNA

V ČĚSKÉMKFUMLOVĚ
Hol1i ]55,38l 01 Český Krumlov
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Ió| 00070561, web: wwwknih-ck.cz
lel,| 380 7]4 765, e.majl: knihovne@knlh,Qk,ca
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jednatel
MlcEVA, spol. s r.o.

Kupující:
Mgr. Martin Nechvíle
ředitel Městské knihovny
v Českémkrumlově
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