3 Česká televize

4500892362

Objednávka

Dodavatel:

Číslo objednávky/datutn:
4500892362/11,06.2019
Objednávku vytvoHI/Telofon/MoblI:

PROFIINVEST a.s.
Sokolovská 35/231
186 00 Praha 8
IČO: 60197081
DIČ: CZ60197081
Zápis ve vef. rej./jiné av.: 1- Městský soud v Praze: B 2559
Telofon/mobll:

Objednatel;
Česká televize. KavCí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
Zřízená zákonem č 483/1991 S b„ o České televizi,

Nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: Bc. Michal Kratochvil
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.. Praha 4. č.ú 1540252/0800
IČO: 00027383 OIČ: CZ00027383
Číslo dodavatele u objednatele: 103608
Fakturujte na: Česká televize, Kavčt hory, Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4
číslo objednávky a čisto fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.
Místo plněni: Česká televize, Kavčt hory. Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4
Požadovaná doba plnění: 01.07.2019 - 31.12.2019
Pol.

1

Materiál/Služba
Objedn.množ

Označeni
Jedn.

900129
6

Služba

Cena za jedn.
Distribuce MUX1 na dokrývače
38.228,00

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plněni (položek) a činí (Kč bez DPH):
Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.

Měna: CZK
Čisto pořadu/zakázky/IDEC
Cena za poiožku

229.368,00

229.368,00

Dodavatel vyatavl buď fakturu na celkovou cenu nebo řaktury na ceny za jednotlivá plněni.
Uvodená cena je nejvýěe přípustná a obsahuje veškerá náklady dodavatele spojené s realizaci předmětu plněni. Cenu j+ případně přlsluěnou DPH) uhradí
objednatel dodavateli na základě řaktury (dálo Jen "íaktura'') vystavené dodavatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu dodacího llatuřpoakytnutl
plnění.
Dodavatel • plátco DPH ao zavazuje uvádět na fakturách pouze účel zveřejněný správcem daně zpúsobom umožňujícím dálkový přistup ve smyslu zákona
6, 235/2004 Sb., o dani z přidaná hodnoty, ve zněni pozdějělch předpisů (dále Jen "zákon o DPH"), tj. v registru plátců DPH; uvede II dodavatel na faktuře
Jiný než takový účet, Je objodnatol dle svěho výhradního uváženi oprávněn uhradit dodavateli cenu buď (I) na účet zveřejněný správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, nebo (II) na účet uvedený na faktuře, a to vše případné s tím, že objednatel je zároveň oprávněn
postupovat dle náaledujlcl věty; pokud objednatel taklo postupuje, zanikne Jeho smluvní závazok zaplatit cenu a Částku odpovídající OPH dodavateli.
Objednatel je oprávněn uhradit za dodavatelo DPH zo zdanitelného plněni dle smluvního vztahu založeného touto objednávkou přímo přísluiněmu
správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); pokud objednatel takto postupujo, zanikne joho smluvní závazek zaplatit částku
odpovídajíc! DPH dodavateli.
Faktura • daěový doklad musí obsahovat veškoró náležitosti vyžadované zákonem. Splatnost faktury jo 30 dnů ode dne doručeni Objednateli. Nobutie II
faktura obsahoval stanovené náležitosti a/nebo v nl budou uvedený nesprávné a/nobo neúplné údaje, Je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu
dodavateli k doplněni a/nebo úpravě, a to I opakovaně. V takovém případě se přeruěl běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet okamžikem
doručeni řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.
Sjednává se, Že budo-ll dodavatel zasílat nebo využije možnosti zasílat laktury (daňové doklady) elektronickou poitou, je povinen je zasílat v PDF formátu
ze své o-mailové adresy na e-mallovou adtesu faktury@ ceskatelevlze.cz. Za don doručeni faktury (daňového dokladu) objednateli se považuje den
doručeni na e-mallovou adresu objednatele, což Jo zároveň považováno za souhlas s využitím léto formy komunikace.
Smluvní pokuta za prodleni s dobou dodáni (odevzdáni) zbožlls poskytnutím plněni Je stanovena ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den
prodleni.
Při nedodržení terminu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplaceni úroku z prodleni ve výši 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) z dlužné
částky za každý I započatý den prodleni.
Veškeré smluvní pokuty Jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dno doručeni výzvy oprávněné smluvní strany k Jejich zaplaceni.
Dodavatel není oprávněn stanovit Jakékoli dalěl sankce vúčl objednateli.
Dodavatel není oprávnén jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejména doplňovat do něho smluvní pokuty nebo rialít ustanoveni, pokud to tyto
obchodní podmínky výslovně nepřipouštějí. Pokud dodavatel přípoji k objednávce své všeobecné obchodní podmínky, bere na vědom) a podáním
nabídky souhlasí, žo jakékoli smluvní pokuty, odstoupeni od smlouvy a Jiná ustanoveni zhoršující postaveni objednatele proti obchodním podmínkám
uvedeným v této objednávce nebo občanskému zákoníku, jsou neplatná. Pokud dodavatel připojí k testu objednávky své všeobecné obchodní podmínky.
V2MIU004/PRO
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C J Česká televize
Objednávka

Dodavatel:

Číslo objednávky/datum:

PROFI INVEST a.s.
Sokolovská 35/231
186 00 Praha 8

4500892362/11.06.2019
Objednávku vytvořil/Telefon/MoblI:

Celková hodnota bez DPH CZK

229.368,00

m í v připadá jejich rozporu s obchodním! podmínkami uvedenými v této objednávce přednost tato objednávka.
Dodavatel se zavazuje, že pří plnénl předmétu této objednávky neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanoveni § 5 plsm. e) zákona č. 435/2004
Sb., o zamástnenostl, v platném znáni.
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případné vzniklé z plnénl v rámci předmétu této objednávky (smlouvy), k n im u i došlo před nabytím
účinnosti této amlouvy, nahrazuji závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnénl v rámci předmétu této smlouvy před účinnosti této smlouvy se považuje za
plnénl podle této smlouvy e práva a povinnosti z néj vzniklé se řidl touto smlouvou.
Pro případ, že jsou vo vyhotoveni této smlouvy označeny žlutou barvou určité Informace, smluvni strany prohlašuji, žo takto ve vzájemné shodé označily
Informace, které budou znečltolnény v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen “ zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno
zejména, nikoli v ia k výlučné, obchodní lajomstvl, Jehož utajeni smluvní strany odpovídajícím způsobem za jltfu jl. Tuto objednávku je oprávnén postupem
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v dobé do 30 dnú od Jejího uzavřonl. Nodojdo-ll v této dobé k uvefejnénl této objednávky ze
strany objednatele, pak jo k jejímu uvařejnénl postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.
Smluvní vztah založený touto objednávkou se řidl právním řádem Česká republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Přijeti nabídky (potvrzeni objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!

Česká televize

V7MR/004/PRO

Bc. Michal Kratochvil

PROFI W E S T a.s.

výkonný ředitel techniky

datum - doplní dodavatel
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