
KUPNÍ  SMLOUVA

uzavYená dle ustanoveni § 2079 a I rásl, zákona č . 8912012 Sb,, mezi:

TURISTICKB zNÁtvtKY s.r.o.

IČ  :  25824449 DIČ : CZ25824449

zapsaná v OR Krajské ho soudu v Ostravě

odd, C, vlož ka 19574

zastoupená jednatelem 

Dále ien rlrodávaií cí

razí tko a podpis prodávají cí ho

Firmou (adresa, tČ O, OlČ ;
Obec Babylon, Babylon27 ,Domaž lice 34401

IČ o:00572551

zastoupena starostou Pavlem Bambáskem

Dále ien kunuií cí

1. Předměterrr té to smlouvy je závazek prodávají cí ho prodávat kupují cí mu Turistické  známky, respektive

Turistické  náIepky, svým druhem (č í slem) pří sluš né  k dané mu Turistické mu známkové mu mí stu, v

množ ství  a dle objedrrávky l< rrpuj í cí ho.

2. Objednávka rrrů ž e být pí semná, enrailová na enrail nebo telefonická na

telefonní  č í sl  Potvrzené  objednávky jsou považ ovány zauzavřené  kupní smlouvy.

3. Minimální  výrobní  množ ství  Turistických známel<  je 200 kusů  Turistických známek, respel< tive

20 kusů  Turistic§ch nálepe| < . Zbož í  bude dodáváno prostřednictví m dopravce na adresu dodací ho

mí stao uvedenou v objednávce kupují cí ho. Od tohoto množ ství  hradí  poš tovné  prodávají cí .

4. Kupní  cena Turistické  znárnky je 25,- Kč /kus vč etně 21,"^  DPIJ, doporuč ená l< oncová cena pal<  40,-Kč .

Kupní  cena Turisticl< é  nálepky .ie 9,- I (č  vč etně 2l'Á DPH., doporuč ená koncová cena pak 15,-Kč .

Prodávají cí  je plátcern DPFI . Graficl< é  práce a výrobu kovové  lypalovací  matrice hradí  prodávají cí .

5. I (rrpní  cena je splatrrá na základé  faktrrry prodávají cí ho, vystavené  souč asně s odeslání m zbož í , se

splatností  14 dní  ode dne vystavení . Úhrada l< upní  ceny bude provedena za podmí nek sjednaných v

plí loze té to smlouvy, která tvoří její  rredí lnou souč ást.

6. Pro práva, závazky a ptávní  vztahy v té to kLrpní  snrlouvě výslovně neupravené  platí  pří sluš ná ustanovení

zákona č , 8912012 Sb,, obč arrské lro zákorrí ku,

7. Tato smlouva je vypracována ve dvou vylrotoverrí ch, z nichž l< až dá strana obdrž í  po jednom. Platnost

smlouvy je sjednárra na dobu neurěitou. I { až dá ze smluvní ch stran je oprávněna tuto smlouvu pí semně

vypovědět. Výpovědrrí  doba č iní jederr rněsí c ode dne doruč ení  výpovědi.

8. Kuprrjí cí  výslovně prohlaš uie, ž e byl prodávají cí m pouč en o tonl, ž e název a podoba,,Turistické

znátnky" je chráněrra podle autorsl< é lro práva, a ž e touto sm| ouvolt nejsou l< r.rpují cí mrr posl< ytována

jakákoliv auJorská, licenč ní č i obdobná práva k tomLlto zbož í .

u 3.4pa:.: ..,..... . .dne !7.q--,Í !3Z

I< LrpLrií cí lro,razí tko a podp



Pří loha č . 1 ke kupní  smlouvě ze dne.?Í ,3.,.?.g.ZL
Název Turistické  známky: Č ertů v l< ámen

Vyplňte, prosí m, následují cí  ú daje:

FaktLrrač ní  data:

Název firrny (organizace):  Obec Babylon

Adresa: Babylon 27, Domaž lice, 34401

tč o:  ooszzss t

DlČ :

Plátce DPH: r\Ne /  NE

Preferovaný způ sob platby:dobí rka /  bankovní  převod

Adresa pro zasí lání  zbož í  (pokud není  slrodná s fakturač ní  adresou):

Kontaktní  osoba (jmé no. telefon. mobil):  Kamila Beňuš í ková Angelovová. 724 287 936

E-mail :  info@babylon-obec.cz

PřesLrý název prodeiní ho m

Vaš e www adresa pro přidání  odkazu: https:/ /www.babvlorr-obec.czl

Termí n první dodávky:

Poč et kusů  Turistické  známky: 20 O

Poč et kLrsů  Turisticl< á nálepl< L. 
jO

Motiv:  Schvalování  grafické lro návrhu: ANO /  N+


