Kupní smlouva
uzavřena podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění

Prodávající:

Tubet s.r.o.
Vršovická 1525/1d, Praha-Vršovice
Jednající Luďkem Herdou, jednatelem
IČ: 27804313
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíle C,
vložce 151815

Kupující:

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.
Malá Morávka 122, 793 36
Jednající Gabrielou Bártkovou, místopředsedou představenstva a Kateřinou
Haasovou, členem představenstva
IČ: 26864924
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíle B,
vložka 2908

1. Předmětem kupní smlouvy je dodávka movitých věcí dle Technických podmínek stanovených kupujícím
v rámci zadávacího řízení Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I a jejich fyzická instalace dodavatelem
v areálu Kopřivná v Malé Morávce dle dispozic kupujícího v rámci akce Zábavní park na Kopřivné
s termínem dodání do 10.9.2012.
2. Místem plnění závazku jsou nemovitosti společnosti SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., uvedené na LV 187,
v katastrálním území č. 690 236 Malá Morávka.
3. Dodávkou se rozumí: včasné, t.j. do 10.9.2012 realizované dodání a instalace předmětu koupě dle
vlastností požadovaných kupujícím v Technických podmínkách stanovených v rámci zadávacího řízení
Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I. Soupis a specifikace dodávky je uveden v nabídce prodávajícího
do zadávacího řízení Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I a obsahuje.
-
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4. Případné změny v dodávce musí být písemně dohodnuty, oceněny a objednány písemně před dodáním
předmětu kupní smlouvy. Prodávající není oprávněn provádět změny v dodávce, aniž byly předem
dohodnuty dodatkem ke smlouvě. O sjednané změny dodávky se zvýší či sníží sjednaná cena.
Dodavatel musí dodat věci sjednané v kupní smlouvě nové, nepoužité a v nejvyšším stupni kvality.
5. Termín plnění je stanoven dle zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení Zábavní
park na Kopřivné – Atrakce I a stanoví se datem 10.9.2012. Splněním povinností prodávajícího dle
kupní smlouvy je splnění všech povinností řádně a včas, zejména pak úplné dodání předmětu kupní
smlouvy, dodávka všech dokladů o zkouškách a revizích, atestech a provozních návodů, instalace
informační tabule s provozním řádem a předání předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy,
jakož i ostatní potřebné či zákonem vyžadované doklady, podepsání posledního zápisu o předání a
převzetí předmětu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.
Cena za dodávku činí 430.000,- Kč bez DPH. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího
spojené s realizací dodávky, zejména všechny vedlejší náklady, úpravu terénu, dopravu do místa plnění,
kompletační činnost, likvidace odpadů, zvedací mechanismy, služby, energie, pojištění, ost. přirážky i
poplatky. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době
realizace dodávky. Cena za dodávku bude kupujícímu vyúčtována po splnění povinností prodávajícího.
Konečnou cenu vyúčtuje prodávající po předání předmětu kupní smlouvy kupujícímu daňovým
dokladem - konečnou fakturou (dále jen konečná faktura) vystavenou v den převzetí předmětu koupě.
6. Splatnost všech faktur je sjednána na 30 dnů ode dne doručení kupujícímu.
7. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodávky takovou, jakou uvede ve své nabídce, minimálně však
v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a převzetí každé dílčí
části dodávky smluvními stranami. Prodávající odpovídá za to, že předmět kupní smlouvy bude mít po
celou dobu záruky nezměněné vlastnosti odpovídající vlastnostem v okamžiku předání, v závazných i
doporučených technických normách, bude odpovídat platným právním, bezpečnostním, hygienickým,
požárním a technologickým předpisům, ustanovením dohodnutým ve smlouvě, bude kompletní bez
právních vad i věcných vad bránících nebo ztěžujících užívání předmětu prodeje. Záruka se stanovuje
na jakost, funkčnost a další parametry předmětu prodeje a jeho jednotlivých částí.
8. Prodávající zabezpečí na své náklady ve vztahu k předmětu prodeje dopravu a skladování všech
souvisejících materiálů, dílců, strojů a zařízení a jejich přesun do místa plnění.

V Malé Morávce dne 7.9.2012

………………………………..
Za kupujícího
Gabriela Bártková
Kateřina Haasová

……………………………………
Za prodávajícího
Luděk Herda

