
Smluvni strany

1.
se sidlem

Jednajici

KUPNi SMLOUVA 5. 1/2019

Zékladni ékola Cernoéice, piispévkové organizace
Pod Skolou 447, 252 28 Cernoéice
IC 61385158
Mgr. Ludmila Zhoufové, Feditelka ékoly

jako kupujici na strané jedné
(déle jen ,,kupujici“)

2.
se sidlem

jednajici

LAC, s.r.o.
Topolové 933, 667 O1 Zidlochovice
|C: 46903470
DIC: CZ4690347O
Ing. Zdenék Vyslouiil, Feditel spoleénosti

jako prodévajici na strané druhé
(déle jen ..Prodévajici“)

1. Prodévajici prohlaéuje, 2e je obchodni spoleénosti zabyvajici se obchodni éinnosti a vyrobou peci

|.

Uvodni prohlééeni

a suééren pro firmy z celého svéta a iérobetonovych tvarovek pro evropsky trh.

ll.
Pi-edmét smlouvy a kupni cena

1. Prodévajici se touto smlouvou zavazuje:
a. dodat kupujicimu kruhovou pec M125/12 s regulétorem Ceramic véetné provedeni
souvisejicich sluieb, v rozsahu vyjmenovaném v cenové nabidce (déle jen ,,pFedmét pfevodu“,
resp. ,,popis pfedmétu pfevodu"), které je nedilnou souéésti smlouvy,
b. umoinit kupujicimu nab)’/t vlastnické prévo k pfedmétu pfevodu,
c. pfedat kupujicimu dokumenty a podklady nutné k uiivéni pfedmétu pfevodu

2. Kupujici se za pfedmét pfevodu uvedeny v odstavci 1. zavazuje prodévajicimu zaplatit sjednanou kupni
cenu. Celkové kupni cena byla sjednéna ve vyéi 43 550,00 Ki: bez DPH, a je tvofena souétem jednotlivych
poloikovych cen.
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3. Prodévajici je plétcem DPH. Smluvni strany se dohodly, ie kupni cena bude navyéena 0 DPH ve vyéi
21%. DPH éini 9 146,00 K6; v pfipadé zmény aplikovatelné sazby DPH bude navyéena o tuto nové platnou sazbu
DPH.
4. V Iednu 2019 bude zohlednéna 15% sleva na vyrobek.

5. Celkové nejvyée pfipustné kupni cena v<':. DPH éini 52 696,00 K6.

6. Smluvni strany se dohodly, ie zboii, které je souéésti pfedmétu pfevodu_ bude dodéno v kvalité
odpovidajici typové kvalité jednotlivych produktfil stavu dosud nepouiitého zboii. Montéi se prodévajici zavazuje
provést v rozsahu podle cenové nabidky uvedené v odstavci 1.

Ill.
Termin a misto dodéni

SOUCINNOST
1. Smluvni strany se dohodly. Ze dopravu do Pod §ko|ou 447, 252 28 Cernoéice si zajisti kupujici.

2. Prodévajici se zavazuje piedmét pfevodu pfedat dopravni spoleénosti nejpozdéji do 31. 1. 2019.

3. Prodévajici vyzve kupujiciho k podpisu pfedévaciho protokolu obratem po doruéeni pfedmétu pfevodu ke
kupujicimu. Podpisem protokolu 0 pfedéni se povaiuje pfedmét pfevodu za Fédné dodany.

4. Odmitne-Ii kupujici pfevzit pfedmét pfevodu dodany prodévajicim vsouladu stouto smlouvou nebo
neposkytne-Ii potfebnou souéinnost k podpisu protokolu o pfedéni, plati. 2e pfedmét pfevodu byl Fédné dodén a
plati, 2e kupujici podepsal protokol o pfedéni bez vyhrad. Vtakovém pfipadé je podle okolnosti prodévajici
oprévnén uétovat kupujicimu néhradu nékladfi vynaloienych na vyskladnéni, baleni a pfepravu zboii a néklady
souvisejici s neuskuteénénou montéii, a to pfipadné i opakované.

IV.
Platebni podminky

1. Kupni cena je splatné po pfedéni pfedmétu pfevodu nebo jeho éésti, a to na zékladé faktury vystavené
prodévajicim.

2. Doba splatnosti faktury je 30 dnC| od vystaveni faktury. Faktura odpovidé rozsahu pfedmétu pfevodu nebo
jeho éésti, kteryje jii dodén kupujicimu. Povinnost kupujiciho uhradit kupni cenu je splnéna datem pfipséni placené
sjednané ééstky na Uéet prodévajiciho uvedeny na faktufe.

3. Kupujici je povinen uhradit kupni cenu v rozsahu, ve kterém byl pfedmét pfevodu dodén a dodéni bylo
potvrzeno protokolem. <':i se mé za dodanv a potvrzeny protokolem. Kupujici plati vidy jen za pFedanou- éést
pfedmétu pfevodu. Kupujici neni povinen uhradit fiést kupni ceny vrozsahu pfedmétu pfevodu, ktery nebyl
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prodévajicim dosud dodén. Splatnost éésti kupni ceny odpovidajici rozsahem nedodané éésti pfedmétu pfevodu,
avéak v rémci faktury jii obsaiené, nastévé dvacétym dnem ode dne dodéni chybéjici éésti pfedmétu pfevodu.

4. Pfedmét pfevodu je ai do Uplneho zaplaceni kupni ceny vé. pfipadného pfisluéenstvi vyluénym
vlastnictvim strany prodévajici. Jakvkoli da|§si prodej pfedmétu plnéni nebo jeho poskytnuti k uiivéni, do zéstavy éi
uzavfeni jiného zévazkového vztahu k pfedmétu plnéni ve prospéch tfeti strany je pied zaplacenim kupni ceny bez
souhlasu prodévajiciho vylouéeno.

V.
Zéruka a reklamace

1. Prodévajici poskytuje na dodany pfedmét pfevodu zéruku v souladu s véeobecnymi obchodnimi
a zéruénimi podminkami prodévajiciho, volné dostupné z: http://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/servis/vseobecne-
dodaci-a-zarucni-podminky.
2. Prodévajici se zavazuje zahéjit odstranéni zévady oi jinym zpfiasobem vyfeéit poiadavek kupujiciho
nésledujici pracovni den ode dne doruéeni oznémeni ze strany kupujiciho.

3. Kupujici je v pfipadé vady pfedmétu pfevodu po dobu zéruéni Ihfity povinen vadu oznémit véetné jejiho
pfesného popisu prodévajicimu pisemné, pfiéemi za pisemné oznémeni se povaiuje i sdéleni elektronickou
poétou na adresu servis@lac.cz Kupujici v rémci sdéleni existence vady popiée vadu a jeji projevy a sdéli
prodévajicimu, jaky zpfisob feéeni vady poiaduje. Zérovefi kupujici s nahlééeni vady oznémi i vyrobni éislo pece,
které je uvedeno na vyrobnim étitku umisténého na plééti pece. Prodévajici po doruéeni sdéleni kupujiciho o
vyskytu vady vydé neprodlené kupujicimu potvrzeni o reklamaci, kde uvede mimo jiné poiadovany i zpfisob Feéeni.

4. V pfipadé vyskytu vady, na kterou se zéruka vztahuje, mé kupujici prévo na bezplatné odstranéni vady.
Zéruka se vztahuje vvhradné na vady, které se na pfedmétu pfevodu nebo jeho éésti vyskytnou pfi dodrieni
zéruénich podminek, za piedpokladu obvyklého uiivéni za podminek obvyklych pro uiivéni pfedmétu pfevodu.
V rémci zéruky bude vada pfedmétu pfevodu odstranéna opravou. Nebude-Ii to z povahy zévady moiné nebo
ekonomické, mé kupujici prévo Zédat vyménu za zboii obdobnych nebo lepéich parametrfi.

5. Smluvni zéruéni doba poéiné bezet piedénim pfedmétu pfevodu kupujicimu anebo dnem, kdy se pfedmét
pfevodu éi jeho éést mé za pfedanou. Bude-Ii pfedmét pfevodu v rémci smluvni zéruky opraven nebo vyménén,
bude mit nové c":i opravené zboii zéruéni dobu do zbytku smluvni zéruéni lhfity pfivodné dodaného pfedmétu
pfevodu.

6. Kupujici je povinen u pfedmétu pfevodu nebo jeho éésti zajistit veékeré Ukony souvisejici s béinym
provozem, Udribou a zajiéténim bezpefzného provozu dle pravidel stanovenych vyrobcem a podle obvyklych
pravidel bezpeénosti. Pfipadné vady vzniklé pouiivénim pfedmétu pfevodu a ohroiujicim bezprostfedné funkénost
<':i bezpeénost pfedmétu pfevodu je kupujici povinen bezprostfedné nahlésit prodévajicimu pisemné nebo
elektronicky na adrese servis@|ac.cz a umoinit provést prodévajicimu bez odkladu servisni opravu. V dobé mezi
nahlééenim a provedenim sen/isniho zésahu je kupujici povinen zajistit takové naklédéni s pfedmétem pfevodu.
aby nedoélo kjeho daléimu poékozeni nebo k ohroieni bezpeénosti provozu.

7. Prodévajici neodpovidé za vady vzniklé mechanickym poékozenim pfedmétu pfevodu, pfepétim v siti éi
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vsilném elektrickém nebo magnetickém poli, nedodrienim pokynfi k obsluze, pouiivénim pfedmétu pfevodu
v rozporu s jeho urfienim éi névodem vyrobce, za vady vzniklé v nepfetriitém provozu v nevhodnych podminkéch
(chemicky agresivni, zakourené, prasné éi vlhké prostfedi). Ze zéruky jsou vyjmuty vady zpfiisobené iivelnou
pohromou.

8. Reklamaci nelze uplatnit na zmény parametrfi predmétu pfevodu nebo jeho éésti, pokud tyto nemaji
pfiivod ve vyrobé, pouiitém materiélu nebo zpfiisobu zpracovéni, ale jejichi pfivodcem je tzv. iivotnost, tj. doba,
po kterou pfi sprévném uiivéni mfiie predmét prevodu nebo jeho éést vzhledem ke svym vlastnostem vydriet.

VI.
Sankéni ujednéni

1. Pro pripad prodleni s dodénim pfedmétu pievodu je prodévajici povinen uhradit kupujicimu smluvni
pokutu ve vysi 0,02% z kupni ceny c':i jeho dosud neprovedené éésti za kaidy den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni s Uhradou kupni ceny je kupujici povinen uhradit prodévajicimu smluvni pokutu ve
vysi 0,02% z dluiné ééstky za kaidy zapoéaty den prodleni.

3. Pro piipad prodleni prodévajiciho s dodéni predmétu prevodu éi jeho éésti c':i s jeho montéii po dobu delsi
nei 60 dnfi, je kupujici oprévnén od této smlouvy odstoupit, a to pripadné i jen co do éésti v rozsahu dosud
nedodaného pfedmétu pfevodu 6i v rozsahu éésteéné neprovedené montéie.

VII.
Zévéreéné ustanoveni

1. Kaidé ze smluvnich stran je povinna uchovévat v tajnosti veskeré informace, které obdriela od druhé
smluvni strany a které jsou nebo se zdaji byt dfiivérného charakteru, za stejnych podminek, jako uchovévé sve
vlastni dfiivérné informace, minimélné vsak se stupném ochrany piimérenym povaze takovych informaci.

2. Smluvni strany se dohodly, 2e tato smlouva i veskeré préva a povinnosti z ni piynouci se Fidi obéanskym
zékonikem.

3. Smluvni strany prohlasuji, ie tato smlouva je Uplnym zachycenim jejich vzéjemnych prév a povinnosti, a
nahrazuje jejich pfipadné pfedchozi odchylné ujednéni. Smluvni strany vyluéuji rnoinost zmény této smlouvy jinou
nei pisemnou formou.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichi prodévajici a Kupujici obdrii po 1 stejnopisu.

5. Nedilnou pfilohou této smlouvy je popis piedmétu prevodu, zmifiovany v élénku II. odst. 1.

6. Smluvni strany prohiasuji, 2e si tuto smlouvu pied jejim podpisem Fédné pfeéetly, Ze byla uzavfena po
vzéjemné dohodé podle jejich pravé a svobodné vfile, uréité, véiné a srozumitelné, nikoli v tisni a za népadné
nevyhodnych podminek.

7. Prodévajici vyslovné souhlasi se zvefejnénim elektronického obrazu této smlouvy na webovi/ch
strénkéch skoiy véetné podpisfi ke smlouvé piipojenych.
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V Cernosicich dne 11. 1. 2019 V Zidiochovicich

@5/."_ ~ , ‘ \ , , , I LAC, s.r.o.
[1-,j_f,,L ,,';,_Tf.i1»;;j Q1; '.*.\.poIové 933, 66‘ U1 Zidiochovice
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Mgr. Lud|;1ila Zhoufové, feditel a skoly Ing. Zdené louiil, ieditel spoleénosti LAC
Kupujici iéévajici
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