
CD Česká televize

Dodavatel:
engelbert strauss a.r.o.
Rudolfoveká tf. 404/103
370 01 České Budějovice
IČO: 28140095 DIČ: C228140095
Zápis ve veř, rej,/Jiná ev.: KraJ.80Uti Č.Budějovlce: C 19853

Objadnatel:
Česká televize, Kavtl hory, Na Hřebeneoh 111132/4,140 70 Praha 4 
Zcizená zákonem č. 483/1901 3b,, o České televizi,
Nozaplsuja sa do obchodního rejstříku 
zastoupena: Itig. Martin Rajman
Bankovní spojení: Časká spořitelna, a.s.. Piaha 4, &.Ů.: 1B402S2/Q8Q0 
100:00027383 DIČ: CZ000273B3 
Číslo dodavatele u objednatele: 147383

Fakturujte na: Časká televize, Kaučt hory, Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4 
Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na váech fakturách a v korespondenci.
Dodejte prosím na adresu: ČT, Kavčl hory, Na Hřebenech I1 1132/4,140 70 Praha 4 Termín dodávky do 14.03.2019
Na základě nabídky 2196 ze dne 27.02.2019 objednáváme následující: Měna: CZK

Pol. Matarlál/Služba Označení číslo pořadu/zakázky/IDEC
Objedn.množ Jedn. Cena za Jedn. Hodn. netto

1 1500163 Obuv
kěd 35 93,65.5 
velikosti:
1 x 4 0
2x41
5x42
1x43
4x44
7 x 4 5

2x46

22 Pár 2.617,00 57.574,00

piahá5E5ilISllll
číslo objednávky/datum:
4500877804 / 27.02,2019 
Objednávku vytvořlI/Telefon/MoblI:

Celková cena Je tvořena součtem oen Jednotlivých plnění (položek) a «ni bez DPH: 67.674,00

Dodací podmínky
Místo a čas doručeni: Technický sklad Po-Pá 8:00-12:00 a 12:30-15:00
Záruky
24 měsíců
Uvedená csnsjo nejvýše přípustná a obsanufe veškoré náklady dodavutoto spo jení s reallMCÍ ptedmétu plném, Cenu (+ p řipadn i příslušnou DPH) uhradí 
objednatel dodavateli »a základ« faktury (dáte jun "raktura") vystavená dodavatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu dodacího Bstuiposkytiiutl 
plnC-nl,
Dodavatel • p lá tu  W H  se zavazuje uvádčt na lakturéch pouze d ie t zvefejnáný správcem dané způsobem umožňujícím dálknvý přistup ve smyslu zákona 
i .  23512004 8b., o dani z přidaná hodnoty, ve znáni pozdájélcli předpisů (dáte jen “zákon o DPH"), t}_ v  registru plátců DPH; uvede-H dodavatel na taklufe 
Jiný než takový účet, je  objednatel dle svého výhradního uváženi oprávnil» uhradit dodavateli cenu buď (i) na (tOA zveřejněný správcem daná způsobem 
umožňujícím dálkový přistup ve smyslu zákona o DPH, nebo ( lij na d ie t uvedený na faktuře, a to vás p řipadn i a ten, že objednatel je  zároveň oprávnit» 
postupovat dle následující váty; pokud objednatel leklo postupuje, zanikne jeho sm luvní závazek zaplatit cenu a č is tku  odpovídajíc! DPH dodavateli. 
Objednatel Jo oprávněn uhradit za dodavatele DPM ze zdanitelného pinčni dle sm luvního vzteku založeného touto objednávkou plínu» pňsluSoOiou 
správci dan i ve smyslu zákone o DPH (Ij. na účet správců danč); pokud Objednatel takto postupuje, zanikne jeho sm luvní závazek zaplaM «šatku 
odpovídající DPH dodaveteli,

Fakturo * daňový doklad musí obsahovat veškoré náležitosti vyžadováni arAkonon». Nebudo u faktura obsahovat stanoveni náležitosti aíntbo v  nl budou 
uvedeny nesprávná afntbo neúplná údaje, je  objednatel oprávněn vrá tit takovou fakturu dodavateli k doplněni ateobo úpravo, » to I opakovaná. V tekavém 
připadá se přeruší báh Hiúty splatnosti a nová lhůta splatnosti počrn hčžot okamžikem doničstif rádná do p ln í ná a/aebo upravená faktury objednateli,

Sjednává se, že bude41 dodavatel zasílat nebo využije možnosti zasílat faktury (daňová doklady) elektronickou pošlou, je  povinen Je zasílat v PDF formátu 
za své e-maUové adresy na e-mallovou adresu fakh1ry@ ceskatelw iz0.c2. 2a den doručeni faktury (daňového dokladu) objednateli se považujo den
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o  Česká televize

P o d a va to t
ongelboft strauss s.r.o. 
Rudolfovská tř. 464/103 
370 01 České Budějovice

č te te  ob je dná vky/da lu m :

4600877804 / 27,02.2019 
Objednávku vytvoříl/TelefonfMobil:

Celková hodnota bez DPH.CZK 57.574,00
*

doručeni na e-reillovou adresu objednatele, což jo  zároveň považováno ta  souhlas s vyústím  táto formy komunikace. *
—S m luvnl^okutaza.prodleni a dobou dodání (odevzdáni) zbeži/s poskytnutím plním  Jo stanovena ve výši 4,8 % *  celková ceiivza-kaiW ^-kBiK ieat^don-'*' 

prodleni. I*fl nedodrženi term inu aplafaVStl raktn rv le  d odavatel jip rž v tič ii ootftdavet-zaplacenfbťaKirž prodlěňTvŽ VÝ4I 0.03 K  (slovy, tn  setiny procent*)
. zdiutaéMsdty-zííOTByTzsjnJEaiy den prmfftmTttokiřivatol iwnl oprávněn stanovit jak8KoirBSt*rsankco vůW-objednatelL.

Smluvní strany se dohodly, t i  práv* a povínnosII případná vzn ik li *  plnánl v rámci předmětu teto objednávky (sm louvy!, k němuž dolík» před nabytím 
iKinnosQ táto smlouvy, nahrazuji závazkem vznádým z teto smlouvy. Plněni v  rámci předmětu teto smlouvy před Odním ali této smlouvy se považuje za 
plněni podle táto smlouvy a práv* s povinnosti z něj v in lldé  se Hdl touto smlouvou.

Pro případ, že Jsou ve vyhotoveni teto smlouvy označeny žlutou barvou ureltá informace, smluvní strany prohlašuji, ža takte ve vzájemná shodě oznaSily 
Intormaoa, která budou zneSItetněny v souladu so zákonem í .  340/2019 Sb„ o registru sm luv (dále jen “ zákon o registru sm luv"). Takto byte označeno 
zejména, n iko li vásk výktCrá, obchodní tajem ství, Johoí ulajonl sm luvní strm ý odpovídajícím způsobem zajišťuji, Tuto objednávku Je oprávněn postupem 
podlá zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to  v  době do 30 dná od je jího uzavřeni. Nedojde-ll v teto době k uveřejněni teto objednávky zc 
strany objednatsls, pak je k Jejímu uveřejněni postupem podle zákona o legtabu smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

Smluvní vztah zatažený touto objednávkou se řid l právním řádem Česká republiky, zejmána pňsItiSnýml ustanoveními Občanského zákoníku.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrdle nej později do 28.02.2019.
Přijeti nabídky (potvrzen! objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!
Splatnost faktury Je 30 dně ode dne doručen! do ČT.

Dne 2 ?  2 -  2 °3 2

Česká televize.

Ing. Martin Rajitian 
vedoucí centrálního nákupu
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