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Kupní smlouva na dodávky ochranných  pracovních  oděvů a pomůcek
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KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY
Ochranných pracovních  oděvů a pomůcek
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem:
IČO: DIČ:
Bankovní spojení:
Cís. účtu:
v
Přípotoční  300, 101 00 Praha 10
67779999
CZ67779999,
ČNB Praha 30320881/0710,
file_9.wmf

file_10.wmf
 


3



Zastoupené:	JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem (dále též jen „Kupující")
číslo smlouvy:ZSM-25-16/0VZ-2016
a
BRUDRA s.r.o.
se sídlem:	Jemnická 17, 140 00 Praha 4
IČO: DIČ:
 48110841
CZ48110841
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16240,
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. Číslo účtu:	1928720309/0800,
Zastoupené:	JUDr. Pavlem Foubíkem, jednatelem společnosti (dále též jen „Prodávající")
číslo smlouvy:	ZSM-25-16/0VZ-2016
(obě výše uvedené společně dále též jen „Smluvní strany")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto


Kupní smlouvu
dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen
,,Smlouvu")
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PROHLÁŠENÍ  SMLUVNÍCH  STRAN
	Kupující prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97  dne  8.  12.  1997  ve znění pozdějších dodatků a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v  této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
	Kupující zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm.

b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nadlimitní veřejnou   zakázku v otevřeném řízení č.j.: ZSM-25/0VZ-2016 s názvem „Ochranné pracovní oděvy a pomůcky". Nabídka Prodávajícího, která splnila veškeré požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o veřejných zakázkách, byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
	Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré podmí 1ky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
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2.3.
 PŘEDMĚT  SMLOUVY
Předmětem této Smlouvy jsou dodávky pracovních oděvů a ochranných pomůcek uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Zboží") na základě dílčích písemných  Objednávek  do  místa  dodání  Kupujícího,  které  je   vždy  uvedeno v Objednávce. Jednotlivá místa dodání jsou  uvedena v příloze č. 2 této    Smlouvy.
Množství předmětu plnění v jednotlivých položkách uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy je množství stanovené orientačně. To znamená, že Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění  jednotlivých  dílčích  dodávek  podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb bez penalizace či  jiného  postihu  ze strany Prodávajícího. Kupující není povinen  odebrat  uvedený  počet  kusů Zboží, ani nestanovuje povolený maximální odběr daných položek Zboží. Kupující  může dle svých potřeb objednat Zboží  i  nad  rámec  předpokládaného  objemu stanoveného pro dané Zboží. Kupující je  oprávněn  objednat  i  jiné  Zboží obdobného  charakteru výslovně neuvedené  v Příloze č.  1 této Smlouvy.
Požadované  vlastnosti  a parametry Zboží:
	Jakost Zboží: I. třída
	Ostatní kvalitativní požadavky Zboží se určují na základě obecně závazných předpisů, ostatních právních a jiných předpisů vztahujících se na předmět Smlouvy     včetně     platných     technických      norem,     zejména     v  souladu s technickými požadavky  kladenými  na výrobky  podle  zákona  č. 22/1997 Sb., v platném znění.
	Ostatní parametry vyžadované případně vydanými evropskými normami.
	Bližší specifikace Zboží je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy
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2.4.
Kupující	si   vyhrazuje   právo   v rámci	smluvních   podmínek	ve   sjednaných
položkách	odebírat	inovované	či	nové	výrobky,	pokud	budou	svými charakteristikami odpovídat zadání VZ.
2.5.
Kupující  se  touto  Smlouvou  zavazuje  zaplatit  Prodávajícímu  za  dílčí  dodávky
Zboží dohodnutou cenu.
	MÍSTO A DOBA DODÁVEK
	Místem dodávek jsou  odběrná místa uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy.
file_16.wmf

	file_17.wmf
 





3.2. Termín dodávek bude stanoven na základě dílčích Objednávek v souladu s touto Smlouvou a to ve standardní době dodání. Za standardní dobu dodání  se považuje 14 kalendářních dní.


OBJEDNÁVKY
	Kupující vystaví závaznou dílčí Objednávku (dále též jen „Objednávka") Prodávajícímu v písemné formě, přičemž za písemnou  Objednávku  se považuje též Objednávka učiněná faxem a  prostřednictvím  elektronické  pošty,  popř. pomocí jiných elektronických prostředků.  Takto  učiněné  Objednávky  se nepovažují za internetový obchod. Objednávka bude obsahovat specifikaci Zboží. Objednávka  bude  vystavena  v  souladu  s postupy  a dodacími  te1míny  uvedenými v této Smlouvě. Každá Objednávka bude obsahovat:
	jméno/název/obchodní filmu/IČO Kupujícího a Prodávajícího
	bydliště/místo podnikání/sídlo Kupujícího a Prodávajícího
	označení odběrného místa
číslo Objednávky, datum jejího vystavení
	číslo této Smlouvy
	Zboží určené podle druhu a specifikace
	množství a velikost požadovaného Zboží
	datum dodání Zboží. Objednací lhůta  muze  být  v případě  potřeby Objednatele i kratší než standardní. Zkrácenou lhůtu písemně potvrdí Dodavatel.
	místo dodání (přesná adresa)
	Sjednává se řádně a včas provedená kompletní dodávka Zboží, tj. v celém požadovaném rozsahu v požadovaných vlastnostech a parametrech, bez vad a odchylek od požadovaného množství, v souladu s věcnou specifikací Zboží podle Přílohy č. 1 k této Smlouvě, v množství, ve lhůtách a v místě plnění, to  vše stanovené Kupujícím v potvrzené Objednávce. Předání a převzetí  Zboží  se uskuteční na základě Kupujícím potvrzeného dodacího listu. Dopravu Zboží na místo plnění zajišťuje výhradně Prodávající na svoje náklady a nebezpečí.
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	Zboží je dodáváno do jednotlivých provozoven Kupujícího v pracovních dnech ve stanoveném termínu dodání. Pracovním dnem v provozovnách Kupujícího se přitom rozumí po-pá v každém kalendářním týdnu, vyjma státem uznaných státních svátků a dnů pracovního volna.
	Smluvní strany se dohodly, že dodání Zboží se uskutečňuje jeho předáním v místě dodání uvedeném na Objednávce.
	Smluvní strany se dohodly, že jménem Kupujícího jsou oprávněny vystavovat Objednávky osoby uvedené v Příloze č. 2, této Smlouvy s tím, že tyto subjekty jsou zmocněny též k převzetí Zboží v místě dodání a k podpisu dodacího listu a k uplatnění odpovědnosti za vady. Kupující je oprávněn doplnit do Přílohy č. 2 Smlouvy jmenný seznam osob, které jsou oprávněny Objednávku vystavit. Tato změna je platná od okamžiku, kdy je doručena Prodávajícímu. Od účinnosti této změny platí, že Objednávky jsou oprávněny jménem Kupujícího činit i osoby uvedené ve změněné Příloze č. 2. Taková změna Přílohy č. 2 se neřídí ustanovením čl. 16. 1.



	PŘEVZETÍ DODÁVKY
	Smluvní strany se dohodly, že o převzetí dodaného Zboží bude vždy vystaven oboustranně potvrzený dodací list, který bude obsahovat minimálně:
	jméno/název/obchodní firmu/IČO Prodávajícího a Kupujícího
	bydliště/místo podnikání/sídlo Prodávajícího a Kupujícího
	označení odběrného místa
	číslo Objednávky, datum jejího vystavení
	číslo této Smlouvy
	Zboží určené podle druhu a specifikace
	Množství a velikost dodaného Zboží
	cenu Zboží uvedenou jako jednotkovou a jako celkovou za dodané množství daného druhu Zboží
	datum dodání Zboží
	místo dodání (přesná adresa)

dodací list přitom bude ve třech shodných vyhotoveních, z nichž jeden obdrží Kupující a po dvou vyhotoveních obdrží Prodávající.
	Smluvní strany se dohodly, že podepsaný dodací list je nezbytným podkladem pro vyúčtování ceny dodaného Zboží, bez potvrzeného dodacího listu nemá Prodávající nárok na zaplacení ceny Zboží.
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Smluvní strany se dohodly, že podpisem dodacího listu nedochází k uznání ceny uvedené na dodacím listu, ale pouze k potvrzení množství a druhu Zboží  a termínu dodání. Cena uvedená na dodacím listu má pouze informativní charakter a bude porovnávána s cenou uvedenou na faktuře za dodané Zboží. Tím není dotčeno právo Kupujícího domáhat se ceny stanovené dle této Smlouvy, a to zejména v čl. 6.12 a 6.13 Smlouvy.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
	Cena je uvedena ve formě jednotkových cen v Příloze č. 1 k této Smlouvě.
	Cena za Zboží je splatná na základě daňového dokladu za Zboží dodané dle potvrzeného dodacího listu.
	Daňový doklad (dále též jen „Faktura") je Prodávající oprávněn vystavit nejdříve ke dni dodání Zboží. Fakturace bude prováděna podle obsahu písemné Objednávky a potvrzeného dodacího listu.
	Originály faktur budou vystaveny Prodávajícím včas, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
	Faktura bude mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Kupujícího.
	Platby budou uskutečňovány výhradně bankovním převodem.
	Smluvní strany se dohodly, že cena dodaného Zboží je splatná do 30 dm\ ode dne doručení řádně vystavené Faktury včetně dodacího listu potvrzeného Kupujícím. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu nebo k ní není připojen potvrzený dodací list, splatnost ceny neběží, Kupující je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že splatnost počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury.
	Smluvní strany se dohodly, že ke každé Objednávce bude vystavena samostatná Faktura.
	Cena Zboží byla stanovena dohodou Smluvních stran a ve formě jednotkových cen a je uvedena v Příloze č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Příloha č.  1"), Cena Zboží zde neuvedeného je uvedena v Ceníku Prodávajícího sestaveného pro ZSMV. Dodavatel se zavazuje, že ceny v tomto Ceníku budou vždy s 10% slevou proti standardnímu ceníku Prodávajícího.
	Smluvní strany se dohodly, že na cenu Zboží nebudou poskytovány zálohy.
	Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se Zbožím a jeho dodáním, včetně nákladů na balení Zboží, na přepravu Zboží, na pojištění Zboží, nákladů spojených s obstaráním dokladů ke Zboží, etiketování, cla, daně, skladné atd.
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Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že kupní cena stanovená pro jednotlivé objednané Zboží bude v době dodání Zboží v  souladu  s  platnými  právními předpisy upravujícími cenovou tvorbu v České republice. Dále Prodávající prohlašuje, že cena, za kterou bude Zboží  dodáno,  nebude  méně  příznivá,  než cena, za kterou bude ve stejné době nabízet stejné Zboží v podobném množství ostatním zákazníkům, včetně případných slevových akcí, speciálních bonusů, cenových výhod atd. Na základě těchto skutečností se cena uvedená v Příloze č. 1 snižuje bez nutnosti další dohody stran, resp. Kupujícímu vzniká v příslušném rozsahu pro dodání Zboží na základě konkrétní Objednávky  nárok na poskytnutí slevy oproti ceně uvedené v Příloze č. 1, popř. oproti ceně uvedené v Ceníku Prodávajícího sestaveného pro ZSMV a to  automaticky  na  základě  shora uvedených skutečností.
6.13. Od kupní ceny se Prodávající zavazuje odečíst  Kupujícímu  slevu,  na  kterou mu vznikl na základě shora uvedených ustanovení této Smlouvy nárok, a to i pokud Kupující Prodávajícího k odečtení slevy nevyzve či nevyčíslí její konkrétní výši. Prodávající  odpovídá  za to, že sleva byla vyčíslena  správně.


	DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
	Prodávající je povinen dodat Zboží v odběrném  místě.  Náklady  a nebezpečí spojené s dopravou Zboží nese Prodávající.
	Prodávající je povinen dodat Zboží vždy v termínu vyplývajícím z Objednávky.
	Prodávající je povinen dodat Zboží v množství uvedeném v Objednávce, ve standardní jakosti a balení.
	Smluvní strany se dohodly, že přestane-li se vyrábět či nebude-li dostupný určitý druh Zboží uvedený v Příloze č. 1, je Prodávající povinen o tom Kupujícího včas vyrozumět. V takovém případě se Smluvní strany dohodnou na aktualizaci přílohy č. 1 s tím, že uvedený druh Zboží bude nahrazen jiným zaměnitelným výrobkem obdobné kvality, ceny a shodného účelu.
	Vlastnictví ke Zboží přechází na Kupujícího dnem předání. Nebezpečí  škody  na věci přechází podpisem dodacího listu Kupujícím, resp. příslušným zmocněným subjektem.
	Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn při jakékoliv vadě Zboží požadovat dle své volby výměnu Zboží a přiměřenou slevu z ceny Zboží, zároveň je bez ohledu na charakter vady oprávněn Objednávku bez náhrady zrušit.
	V případě, že bude dodáno větší, než objednané množství Zboží, není Kupující povinen uhradit cenu Zboží dodaného nad rámec Objednávky.
	Prodávající je povinen dodat Zboží I. jakosti splňující specifikaci. Veškeré Zboží musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.









file_26.png



file_27.wmf

,,Ochranné pracovní  oděvy a pomůcky"

Kupující není na základě této Smlouvy povinen objednávat žádné Zboží, ani tato Smlouva nezakotvuje exkluzivitu ve prospěch Prodávajícího, stejně tak počet položek uvedený v ceníku nestanovuje minimální ani maximální možný počet objednaných  kusů Zboží.
	Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující je oprávněn Objednávku  do pěti dnů ode dne dodání Zboží stomovat, a to i jen částečně. Uvedené právo je Kupující oprávněn využít v případě, že bylo omylem objednáno nevhodné Zboží.
	Prodávající se zavazuje ke zpětnému odběru Zboží za pořizovací cenu.
	Prodávající je po celou dobu účinnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu  způsobenou  jinému  provozní  činností  s tím, že limit pojistného plnění musí činit minimálně 1.000.000,- Kč (slovy ,jeden milion" korun českých) pro všechny pojistné  události  v daném  pojistném  období. Ověřenou kopii dokladu o tomto pojištění předal Prodávající Kupujícímu před podpisem této Smlouvy.




ZÁRUKA
	Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost na dodané Zboží ve lhůtě 24 měsíců od předání a převzetí Zboží.


OPRÁVNĚNÉ OSOBY
	Každá ze Smluvních stran jmenuje  oprávněnou  osobu  či  oprávněné  osoby. Seznam oprávněných osob je uvedený v Příloze č. 2 - Seznam odběmých míst a osob oprávněných k objednávání jménem Kupujícího. Uvedené osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat.


SANKCE A NÁHRADA ŠKODY
	Prodávající je oprávněn požadovat na Kupujícím zákonný úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši stanovené příslušnou  vyhláškou. Výše sankce není omezena.
	Prodávající je povinen uhradit, pro případ svého prodlení s řádným a úplným poskytnutím služeb v souladu s Objednávkou vystavenou Kupujícím,  smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Služeb za každý započatý den prodlení, nejvýše však 300 Kč za každý započatý den prodlení.
	Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dní od data,  kdy   byla   povinné   straně   doručena   oprávněnou   stranou   písemná výzva k jejich zaplacení, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
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Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této  Smlouvy.  Obě strany  se zavazují  k vyvinutí  maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
	Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.
	Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.


PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Účinnost Smlouvy je po dobu 48 měsíců od jejího uzavření.
	Smluvní strany se dohodly, že Prodávající započne s plněním této Smlouvy neprodleně po jejím uzavření, a to na základě jednotlivých Objednávek.
	Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to formou doporučeného dopisu. Výpovědní doba činí čtyři (4) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Tuto Smlouvu lze ukončit také písemnou dohodou Smluvních stran s uvedením data, ke kterému Smlouva pozbývá účinnosti.
	Ukončení této Smlouvy nemá vliv na již odeslané Objednávky. Dodání Zboží na základě odeslaných Objednávek se ještě řídí touto Smlouvou.
	Smluvní strany se s ohledem na změny, ke kterým došlo novelizací zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dohodly následujícím způsobem. Kterákoli strana může odstoupit od smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana v průběhu účinnosti smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správce daně došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti neprodleně informovat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této Smlouvy a žádná jiná dohoda, prohlášení nebo příslib, neobsažené v této Smlouvě,  učiněný  kteroukoli   ze   Smluvních   stran,   nebudou   pro   žádnou ze Smluvních stran závazné nebo platné.
	Smluvní strany se dohodly, že musí být jakákoliv změna Smlouvy provedena písemnou formou a musí  být podepsána  osobami  oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny  Smlouvy  se sjednávají jako  dodatek ke  Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
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Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se  stane   neplatným   či   nevymahatelným,   nebude   to   mít   vliv   na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat  předmětu  a  ekonomickému  účelu  původního závazku či ustanovení.
Práva  a  závazky  vyplývající  z této  Smlouvy  nemůže   Prodávající postoupit bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající je oprávněn započíst své splatné pohledávky za Kupujícím jen dohodou obou Smluvních stran.

	Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně Smluvní strany  oznámí  právní  nástupce  této  strany  písemně  každé ze smluvních stran do 15 dnů od rozhodné události.


	Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.


	Prodávající  souhlasí   se  zasíláním   obchodních   sdělení   elektronickou poštou a jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů.


	Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne,  kdy  byla  k vyzvednutí  připravena,  nevyzvedne,  písemnost  se  považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
	Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.
	Práva  a  povinnosti  zde  neupravené  se  řídí  příslušným   ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


	Smluvní strany  se  s ohledem  na  změny,  ke  kterým  došlo  novelizací  zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dohodly následujícím způsobem. Kterákoli strana může smlouvu jednostranně  vypovědět v případě, že druhá Smluvní strana v průběhu platnosti smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti  vztahující  se ke správě daní a správce  daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správce daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně informovat.
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	Smluvní strany se dohodly, že závaznou součástí jejich smluvních ujednání jsou Všeobecné obchodní podmínky Zařízen í služeb pro Ministerstvo vnitra (dále též jen „VOP") umístěné v jejich úplném znem na adrese: https://www.zsmv.cz/app/uploads/2016/01 Nšeobecné-obchodní-podmínky

ZSMV.pdf
	Prodávající podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se s úplným zněním těchto VOP seznámil a těmto bez jakýchkoli pochybností porozuměl. V případě rozporu mezi zněním této Smlouvy a zněním VOP má přednost znění obsažené v této Smlouvě.
	Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Kupující obdrží tři

(3) stejnopisy a Prodávající jeden (1) stejnopis.

	Smluvní  strany  prohlašují,  že je  jim  znám  celý  obsah  Smlouvy  a její  přílohy, Smlouvě  i  její  příloze  beze  zbytku  porozuměly,   a  že  tuto  Smlouvu  uzavřely na základě  svobodné  a vážné  vůle. Na  důkaz  této, skutečnosti  k ní  níže  připojují své vlastnoruční podpisy.


	Nedílnou součást tvoří:


Příloha č. 1 - Ceník a specifikace Služeb.
Příloha č. 2 - Seznam odběrných míst a osob oprávněných k objednávání




za Kupujícího	za Prodávajícího


