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KUPNÍ  SMLOUVA 
uzavřená dle zákona č. 89/ 2012  Sb 

 
 
 

1. Smluvní strany 
 
 

1.1. Objednatel 
 
jméno, sídlo: 

 
 

zastoupená: 

IČ: 

bankovní spojení: 

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA - PUNCOVNÍ ÚŘAD 

Kozí 4 

110 00  Praha 1 

Ing. Jana Davídková, předsedkyně 

00002542 

 

 

 
1.2. Dodavatel 

jméno, sídlo: MEGAFLEX spol. sr.o. 

Osiková  3/ 2644 

130 00 Praha 3 

zastoupená: Ing.  Milanem Boehmem 

IČ: 45270961 

DIČ: CZ45270961 

bankovní spojení: ČSOB Praha 3,  č. ú.:   

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze dne 16.4.1992, odd. C, číslo vložky. 9031. 

 
 

2. Předmět smlouvy 

 

Předmětem  této smlouvy  je: 

 
 

 
Oprava optické zaměřovací jednotky laserového  značkovače 

 
2 ks 

Cena předmětu smlouvy bez DPH 266 198, - 
 

2.1. Oprava bude provedena v provozovnách objednatele, provedení její úspěšné funkční zkoušky a 

protokolární předání Objednateli v místě instalace, kterým je provozovna Objednatele. 

 
2.2. Zaškolení obsluhy  v rozsahu  1 pracovní hodiny. 

 
3. Termíny plnění 

 
3.1. Dodání a instalace předmětu smlouvy podle bodu 2. se uskuteční do 11.12.2018. 

 
3.2. Dodavatel   je  oprávněn   opravu  realizovat   u   Objednatele   i  dříve  po   předchozí  dohodě   

s Objednatelem. 
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3.3. Dodavatel oznámí Objednateli datum opravy minimálně 5 dnů před plánovaným termínem 

 

4. Cena 

 
4.1. Cena kompletní dodávky předmětu smlouvy podle článku 2 činí celkem 266 198 Kč bez DPH, slovy 

dvěstěšedesátšesttisícstodevadesátosmkorunčeských. 

 

5. Platební podmínky 

 
Platba za předmět smlouvy z článku 2 této smlouvy proběhne následovně: 

 
5.1. Po dodání předmětu smlouvy Dodavatel vystaví Objednateli fakturu na 100% ceny předmětu 

smlouvy se splatností 30 dní od jeho doručení. 

 
5.2. Součástí platebního dokladu bude protokol o předání předmětu smlouvy Objednateli. Za den 

úhrady se počítá den připsání částky na účet Dodavatele. 

5.3. Platební doklad Dodavatele bude obsahovat kromě  náležitostí daňového  dokladu  uvedených  

v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu, tyto údaje: 

a) číslo objednávky Objednatele 

 
5.4. V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo 

stanovené zákonem nebo bude obsahovat chyby, Objednatel je oprávněn jej vrátit Dodavateli ve 

lhůtě do doby splatnosti. V takovém případě se přeruší plynutí doby splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začne plynout dnem doručení nového platebního dokladu Objednateli. 

 

6. Smluvní pokuty 

 
6.1. Pokud Dodavatel bude v prodlení s plněním dodávek v termínu dle článku 3., uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty dodávky za každý den prodlení, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

6.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou platebního dokladu dle článku 5., je oprávněn 

Dodavatel účtovat Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za 

každý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

6.3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení bude uhrazena na základě samostatného platebního dokladu ve 

lhůtě splatnosti podle čl. 5. 

 
 

 
7. Záruční a pozáruční servis 

 
7.1. Dodavatel zajistí záruční servis v místě určení po dobu 12 měsíců od konečné přejímky zařízení a 

podepsání protokolu o převzetí předmětu smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
7.2. Záruční servis Dodavatel poskytuje bezplatně a zahrnuje výměnu vadných dílu, práci servisního 

technika a dopravu k Objednateli. Zahájení oprav do 48 hodin od nahlášení závady. 

 
7.3. Záruční servis nekryje běžné úkony periodické údržby zařízení (čištění čočky v laserové hlavě, 

čištění pracovního prostoru, apod.), které jsou předepsány výrobcem, a které bude Objednatel 

provádět dle návodu k obsluze zařízení a dle potřeby ve vlastní režii. 

 
7.4. Úkony dle odst. 7.3. může Objednatel objednat u Dodavatele za ceny dle jeho platného ceníku 

 
7.5. Pozáruční servis bude poskytován za podmínek obvyklých v ČR, tj.: ceny náhradních dílu podle 

platného ceníku na příslušný rok, práce servisního technika 1250,- Kč bez DPH za 1 hod. a 

cestovné 15,- Kč (bez DPH) za 1 km jízdy. Ceny zde uvedené jsou platné pro rok 2018, v dalších 
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letech se mohou v závislosti na ekonomickém vývoji měnit. Zahájení oprav do 48 hodin od 

nahlášení. 

 
7.6. Pozáruční servis lze řešit také uzavřením "Smlouvy o poskytování Servisu PREMIUM" po skončení 

záruční doby, pokud se tak Objednatel a Dodavatel dohodnou. 

 
7.7. Pro předmět smlouvy jsou výrobcem určeny pravidelné servisní úkony a jejich interval v záruční i 

pozáruční době. V záruční době jsou pravidelné prohlídky poskytovány Dodavatelem bezplatně 

včetně práce servisního technika a dopravy k Objednateli. 

 

 
8. Vyšší moc 

 
8.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvního závazku dle 

této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli 

povinné smluvní strany a brání ji ve splnění její povinností z této smlouvy a dále, že by v době 

vzniku smluvních závazku z této smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek mohla rozumně 

předpokládat. 

 
8.2. Za překážky dle čl. 8.1 této smlouvy se výslovně považují živelné pohromy, jakákoliv embarga, 

občanské války, povstání, válečné konflikty, nepokoje nebo epidemie. Za živelné pohromy se 

zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo 

zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení. 

 
8.3. Za okolnost vylučující  odpovědnost  Dodavatele  se výslovně  nepovažuje problém Dodavatele 

s plněním jeho subdodavatelů nebo odběratelů vyjma vyšší moci dle čl. 8.1 a 8.2. 

 
8.4. Nastanou-li skutečnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či 

mohou způsobit podstatné zpoždění dodávky nebo jiného termínu podle této smlouvy či zánik 

nebo zrušení závazku podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto 

skutečnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé 

situace. Objednatel ani Dodavatel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj 

prospěch  a  jsou povinni  usilovat  o  dosažení přijatelného  řešení pro  obě  smluvní  strany v co 
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nejkratší době. V případě porušení povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou je tato 

smluvní strana v prodlení s plnění svých povinností podle této smlouvy. 

 
8.5. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle 

této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost 

vylučující odpovědnost trvala. 

 
8.6. Odpovědnost  nevylučuje  překážka,  která  vznikla  teprve  v době,  kdy  povinná  strana  byla   

v prodlení s plněním své povinnosti či vznikla z jejích hospodářských poměru. 

 
8.7. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž 

jsou tyto účinky spojeny. 

 
 

9. Zánik a odstoupení od smlouvy 

 
9.1. Smlouva   zaniká   splněním   všech   závazků  daných  touto  smlouvou   nebo písemnou  dohodou 

smluvních  stran, spojenou  se vzájemným  vyrovnáním  účelně  vynaložených nákladů. 

 
 

 
10. Závěrečná ustanovení 

 
10.1. Smlouva muže být měněna nebo doplňována pouze písemnými, číslovanými, oboustranně 

dohodnutými dodatky. 

 
10.2. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy přecházejí na jejich právní 

nástupce. 

 
10.3. Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo neúčinným, neznamená to 

neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy jako celku. 

 
10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

výtisku. 

 
10.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
 
 

Datum podpisu: Datum podpisu: 

 
 

 
Za Objednatele Za Dodavatele 

 
 
 
 
 

Ing. Jana Davídková - předsedkyně Ing. Milan Boehm - jednatel 

 


