KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku

I.
Firma
se sídlem
IČ:
DIČ:
zapsaná v:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
(dále jen prodávající)

Smluvní strany

a
Firma
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsaná v:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
(dále jen kupující)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující kupní smlouvu:

II.
Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu

(uvést přesnou specifikaci druhu, množství a kvality zboží, resp. uvést položkový rozpis druhu a množství jednotlivých výrobků)

III.
Doba plnění

(Varianta 1 – plnění v jednom termínu)
Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy sjednaný v čl. II. dodá prodávající kupujícímu do
(Varianta 2 – plnění po částech uvést dílčí termíny pro jednotlivé položky zboží – výrobků
s odkazem na příslušné položky podle čl. II. této smlouvy)
Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy sjednaný v čl. II dodá prodávající kupujícímu v těchto dílčích termínech:
- druh zboží (položka)
termín
- druh zboží (položka)
termín
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IV.
Kupní cena

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran
podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem
Kč (bez DPH).
2. Kalkulace ceny jednotlivých položek je následující:
druh zboží (položka)
druh zboží (položka)

Varianta:

jednotková cena
jednotková cena

množství
množství

cena celkem
cena celkem

Kalkulace ceny jednotlivých položek je uvedena v příloze čl. 1 této smlouvy.

3. Ke kupní ceně bude připočtena DPH podle daňových předpisů, platných v době
uskutečnění zdanitelného plnění. (je-li prodávající plátcem DPH)

IV.
Platební podmínky

(Varianta 1 – plnění a fakturace v jednom termínu)
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě faktury, kterou
prodávající odešle kupujícímu po dodání zboží v rozsahu sjednaném v čl. II této smlouvy.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny.
(Varianta 2 – plnění a fakturace po částech)
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu dílčí dodávky zboží sjednané
v čl. II této smlouvy na základě faktur, které prodávající odešle kupujícímu po dodání
příslušné části předmětu smlouvy. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu
a obchodní listiny.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti vystavené faktury činí
dní
ode dne jejího doručení kupujícímu.
3. Kupující je oprávněn do
kalendářních dnů po obdržení vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se smluvními podmínkami či bude-li
obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je
povinen fakturu opravit, nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a takovouto fakturu zaslat
kupujícímu s uvedením nového termínu splatnosti.

V.
Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanoveními zákona č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající ručí za vlastnosti předmětu plnění podle této smlouvy po dobu
měsíců ode dne jeho dodání kupujícímu.
3. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, vady způsobené nesprávnou obsluhou, vady
spotřebního materiálu a vady způsobené vyšší mocí nebo třetími osobami.
4. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady dodaného zboží písemně u prodávajícího
bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.
5. Prodávající je povinen se k reklamaci kupujícího vyjádřit v termínu do
pracovních
dnů ode
dnů ode dne, kdy mu byla doručena, a vadu odstranit nejpozději do
dne doručení reklamace (nebude-li dohodnuta lhůta jiná).
6. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána a bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne jeho předání kupujícímu.
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VI.
Smluvní pokuty

(Varianta 1 – plnění v jednom termínu)
1. V případě, že je prodávající v prodlení se splněním termínu dodání sjednaného v čl. III
této smlouvy díla, zavazuje se zaplatit kupujícímu podle jeho vyúčtování smluvní pokutu
ve výši
% z kupní ceny za každý den prodlení.
(Varianta 2 – plnění po částech )
1. V případě, že je prodávající v prodlení se splněním příslušného termínu sjednaného v čl.
III této smlouvy, zavazuje se zaplatit kupujícímu podle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve
výši
% z ceny nesplněné části předmětu smlouvy za každý den prodlení.
2. Neodstraní-li prodávající případné vady předmětu plnění ve lhůtě podle čl. V odst. 5,
zavazuje se zaplatit kupujícímu podle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši
%z
ceny vadného zboží za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty podle odst. 1 nebo odst. 2 není dotčeno právo kupujícího na
náhradu škody, vzniklé v důsledku nedodržení příslušné povinností prodávajícího.
4. V případě prodlení kupujícího s placením faktur je oprávněn prodávající účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši
% z nezaplacené částky za každý den prodlení,
počítáno od 1. dne prodlení.

VII.
Dodací podmínky

1. Prodávající dodá předmět plnění v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami této smlouvy.
2. Dodáním se rozumí odevzdání předmětu plnění prvnímu veřejnému dopravci k přepravě
do místa určení s dopravními dispozicemi
3. Kupující se stává vlastníkem předmětu plnění převzetím zboží od dopravce. Toto vlastnické právo nesmí být z důvodů na straně prodávajícího omezeno právy jiných osob.
4. Kupující se zavazuje dodržovat obchodní tajemství týkající se obchodních vztahů,
cenové politiky a informací, poskytnutých kupujícímu prodávajícím před jakoukoli třetí
stranou, a to i v případě zániku smluvního závazku mezi smluvními stranami.
5. Prodávající odevzdá kupujícímu nejpozději k termínu plnění podle čl. III. v českém jazyce
průvodní doklady k předmětu plnění, stanovené příslušnými právními předpisy a dohodou smluvních stran, a to zejména:
- pasporty, návody k obsluze a k údržbě, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.
(nutno upravit či doplnit podle předmětu smlouvy)

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou
rozhodovány místně příslušným obecným soudem prodávajícího.
2. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou
písemných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží 2 výtisky.
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5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít
obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na
důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
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