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KUPNI SMLOUVA

uzavřená mezi

Městská část Praha-Libuš

se sídlem Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená starostou, Mgr. Jiřím Koubkem

IČ: 00231142, DIČ: cz00231142

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. 5. Praha 4, č. účtu 2000691349/0800

na straně jedné (dále jen „prodávající“)

a

Základní škola Wonderland Academy s.r.o.

se sídlem U školky 880, PSČ 149 00 Praha 4 - Šeberov

IČ: 28895410, DIČ: CZ28895410,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka

zastoupená jednatelkou, Pavlou Hajianovou

na straně druhé (dále jen „kupující“)

o tomto obsahu:

I. Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je prodej školského nábytku, vyřazeného ze zrušeného SOU V Písnici,

jehož seznam je obsažen v příloze č.1 této smlouvy. Jedná se o:

o 15 ks lavice školní

. 10ks židle školní

. 3 ks katedra

. lOks šatní skříňka s boxy

. 4ks stůl pod PC

. 2ks skříň vysoká, částečně prosklená

. 1ks skříň 5 posuvnými dveřmi

' 3ks psací stůl

2. Kupující bere na vědomí, že předmětem koupě je použitý nábytek a že jej kupuje, jak stojí a

leží, ve smyslu ustanovení § 1918 občanského zákoníku bez možnosti reklamovat jeho vady.

II. Kupní cena a platební podmínky

]. Kupní cena za předmět koupě byla stanovena dohodou smluvních stran ve Výši l0.000,-Kč

k níž bude připočteno DPH ve výši 21 %, celková cena vč. DPH tak činí 12.100,- Kč.

2. Kupní cena bude uhrazena na bankovní účet prodávajícího č. 29022-2000691349/0800,

VS= č. smlouvy, nejpozději do 15ti dnů od uzavření této smlouvy. Kupující se stane vlastníkem

předmětu koupě až úplným zaplacení kupní ceny.

3. V případě, že kupní cena nebude ve stanovené lhůtě uhrazena, má prodávající právo od

smlouvy odstoupit.
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__ III. Závěrečná ujednání

;) \_ l. j *Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, 2 stejnopisy obdrží prodávající a 1 stejnopis

' kupující.

2. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č.

89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č.

106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha—Libuš č. 207/2021 ze

dne6.9.2021

Příloha č.1 : seznam a bližší specifikace nábytku tvořícího předmět koupě

.....................

za prodávajícího: za kupujícího:

  
  

    . Jiří Koubek, starosta Pavla Hajianová

ěstská část Praha-Libuš Základn' škola Wonderland Academy s.r.o.
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Příloha č. l kupní smlouvy

SEZNAM PRODÁVANÉHO NÁBYTKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16521 Lavice školní 16487 Židle školní

16522 Lavice školní 16486 Židle školní

16454 Lavice školní 16492 Židle školní

16404 Lavice školní 16490 Židle školní

16413 Lavice školní 16494 Židle školní

16412 Lavice školní 16498 Židle školní

16411 Lavice školní 16528 Židle školní

16406 Lavice školní

16415 Lavice školní

1641 0 Lavice školní

16409 Lavice školní

1 641 6 Katedra

16405 Lavice školní

16403 Lavice školní

16402 Lavice školní

16401 Lavice školní

Skříňka s boxy

Skříňka s boxy

Skříňka s boxy

Skříňka s boxy

Skříňka s boxy

Skříňka s boxy

Skříňka s boxy

Skříňka s boxy

Skříňka s boxy

Skříňka s boxy

16464 Katedra

16209 Učitelská katedra

15772 Stůl pod PC

Skříň vysoká sklo

15656 Stůl psací

15812 Psací stůl

15813 Psací stůl

16646 Stůl PC

16647 Stůl pod PC

16648 Stůl pod PC

15666 Skříň vysoká sklo

16637 Skříň s posuvnými dveřmi

16374 Židle školní

16375 Židle školní

16371 Židle školní     




