Kupní smlouva

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“), ve
znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany
1.1

Kupující
Obchodní firma:
Se sídlem:
Zastoupena:

Flowmon Networks a.s.
U Vodárny 2965/2, 616 00 Brno
RNDr. Rostislavem Vocilkou, CSc. – předsedou představenstva
a RNDr. Pavlem Minaříke, Ph.D. – místopředsedou představenstva

Telefon:
+420 511 205 250, +420 511 205 251
E-mail:
info@flowmon.com, support@flowmon.com
IČ:
27730450
DIČ:
CZ27730450
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
17798143/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 4906.
dále jen „kupující“

1.2

Prodávající:
Se sídlem:
Zastoupena:
ve věcech technických
oprávněn jednat:

XXX
XXX
XXX

Telefon:
Fax:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

(dále jen „prodávající“)

Flowmon Networks a. s., U Vodárny 2965/2, 616 00, Brno, Czech Republic
T +420 511 205 250, E info@flowmon.com, W www.flowmon.com

Str. 1

Kupní smlouva

2. Předmět smlouvy
2.1

Předmětem smlouvy je soubor 7ks serverů DELL PowerEdge a převod vlastnického práva k
tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zavazuje převzít zboží za podmínek touto smlouvou
sjednaných a uhradit vzájemně dohodnutou smluvní cenu.

2.2

Prodávající je povinen kupujícímu předat se zbožím doklady:
●

2.3

dodací list, záruční list a související dokumentaci v rozsahu poskytovaném výrobcem.

Technická specifikace (v souladu se zadávací dokumentací):

Modelové označení serveru
PowerEdge 230
PowerEdge 430
PowerEdge 430
PowerEdge 430
PowerEdge 530
PowerEdge 630

Varianta konfigurace
A
B
C
-

Počet kusů
1
1
1
2
1
1

3. Cena a platební podmínky
3.1

Celková cena předmětu smlouvy dle čl. 2. je sjednána dohodou obou smluvních stran a činí
celkem bez DPH XXX Kč (slovy: korun českých).

3.2

Uvedená cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou,
ve které jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění sjednaného předmětu smlouvy
včetně nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného a recyklačního
poplatku.

3.3

Smluvní cena bude kupujícím uhrazena jednorázově a prodávající ji vyúčtuje daňovým
dokladem (fakturou) jím vystavenou po řádném předání a převzetí předmětu smlouvy.
Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí předání a převzetí sjednaného zboží
kupujícím. Termín splatnosti faktury je do 30 dnů po jejím doručení kupujícímu. Daňový doklad
(faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH a zákonem o
účetnictví.
Faktura bude zaslána na adresu sídla kupujícího.

4. Doba, místo a způsob plnění
4.1

Zboží dle článku 2.1 smlouvy bude kupujícímu dodáno nejpozději do 17.3.2017.

4.2

Prodávající se zavazuje dodat zboží do místa plnění, kterým je sídlo kupujícího. Součástí
předání a převzetí zboží je převzetí dokumentace k této technice dle čl. 2.2 smlouvy.
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5. Záruka za jakost zboží
5.1

Prodávající poskytuje na dodávku zboží záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců.

5.2

Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného předání a převzetí
řádně splněné dodávky ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění.
Pro vyloučení odpovědnosti za vady zboží, platí ust. § 2116 občanského zákoníku.

5.3

V případě řádného uplatnění reklamace dle této smlouvy, prodávající garantuje poskytování
bezplatné opravy zjištěných reklamovaných závad. Odstranění reklamovaných záručních vad
provede prodávající dle dohody v sídle prodávajícího.

5.4

Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamaci zjištěné závady písemně ihned po jejich
zjištění na adresu prodávajícího dle článku 1.1 smlouvy nebo emailem na adresu DOPLNIT.

5.5

Prodávající garantuje, že dodávka ve sjednaném rozsahu odpovídá zejména platným
technickým normám.

6. Sankční ujednání
6.1

Kupující v případě prodlení s placením faktury zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení ve výši
0,05% dlužné částky za každý započatý den prodlení.

6.2

Prodávající v případě prodlení s termínem dodávky zboží zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 0,05% z celkové ceny nedodaného zboží (bez DPH) za každý i započatý den prodlení
s jeho dodáním.

7. Ostatní ujednání
7.1

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem uhrazení dohodnuté ceny dle článku 3
této smlouvy. Zodpovědnost za zboží přechází na kupujícího okamžikem podepsání
předávacích dokladů.

7.2

Prodávající prohlašuje, že zboží nemá patentní vady, vady plynoucí z majetkových a autorských
práv duševního vlastnictví, ani jiné právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu nároky
plynoucí z právních vad, prodávající se zavazuje škodu tímto vzniklou kupujícímu bezodkladně
nahradit.

8. Závěrečné ustanovení
8.1

Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a neodkladně informovat o změně údajů týkajících se
jejich identifikace, jakož i ostatních údajů nutných pro plnění dle této smlouvy.

8.2

Práva a závazky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění.

8.3

Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody formou písemných dodatků potvrzených
smluvními zástupci obou stran.

8.4

Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
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8.5

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

V Brně dne …………..…2017

Za kupujícího:

V …………… dne ………………..2017

Za prodávajícího:

RNDr. Rostislav Vocilka, CSc.
předseda představenstva

RNDr. Pavel Minařík, Ph.D.
člen představenstva
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