
L
Úó:sstníd ~.m!Qu\ty

M€H'ck §~mL s ~·.O_

Praha 4, Na Hťehenech II .1./18/.1.0, PSČ: 140 00, Č.r::ská republika
r"lerck spol. s r.o. zi.lp!,an,:í v Gt)c~lOdním rejstříku vedeném Měst~.)(y!
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Hankovní spojer _
Zastoupen,j: h~,_-:
Osoba pověřená k jedn<Ínf ve věcech tcctlniCk~(C-

soudem v Prčlze, odd I C,

L-

Čemký hydrom~~t:eornlogkkV ústav
Se sídlem: [\Ji) Šabčltce 2050/17, 143 00 Praha 4-
Př"íspěvkovó Gt'qupizďce zapsaná zřizená na z.ák~ddě VI. naNzení i: 96/.1.953 Sb., částka 57 ze
dne :n. listopadu 19:J,] v pozdějším znění '. Opatření rV1ŽP č. 17/17 .8 dne (-I. i':jna )OlJ
IČ: 000.20699, DIČ:CZ00020699
Bankovní spo,
Zastoupená: '-~ ------
Osoba povNená k jednéní ve věcech obchodníci
Osoba povóřená k jednáni ve věcech srnluvrlk:h

diile jen "K!.;pujíd"
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Č16ť1ť:!k H.
Post,~v~~ní smlmnúc:h stran

'J.. Pmdávajid uVi~dí v fernci ;;;v'~ch \.i~;eobecrl'ich obchodních f odrnínek na český t,h zboží,
jehož specifikace ,Je uvedena v příloze (dále jen ,,.zbo; Íu) f jako PNiot~a č.t. Dále
Proc!c)vajld poskytuje Kupujícímu zboží služby, souvise íd s převzetím a užívéním
dodaného zboží.

2, prodavající zajíMuje dodávky zboží kone'::ným l.,:íkaznfkurn na území České republiky, a
to pouze podnikateisk~'m ~;ubje!<1:~rri, Za připiH1nou dain distribuci těchto produktu
jiným! osobami nenese prodévajíd ji.lk·1UbU právní ani mcólní odpcvédnost. Kupující
prohlašuje, JI? sl je vědom, ze v souvis!,)sti s pOllŽit'í,'r; něrt.?f"id! produktů, které JSOU
sOlJčcistí Zboži. eXistují s oh:edern IW jeJich t,ili,r<:lkl:er rU:I"f' a ŽI~ je zOdpovědn;' Zd to,
abv varoval Cl ('hraní: všechny, ktei:i ):',OU t:akový:::!'.:) rlzikum vystaveni,

3. Zplno:nocneným 7.<)--' """PITI pro ob(~hodn~ -. technická led lán; 1,;,:)lJ ,'H ~(t!pu.iícíh() 1'191'. 

Č!imek :HL
P'řed!1'iět smlouvy

:J., Pi'edmětem smlouvy je dodilvka nitroceiulolOvých filtn'L SOllČi:1Sti dodávky zboží Je
doprava na adresu Kupujfdho.

2, CE~na celkové dod<Ívky zboží specifikovaného v d. III, odst L Smlouvy byla stanovena
VL:<3jernnou dohodou jako cena smluvní, a to: S58 000,' KV +- DPH v zákonné v'ýší 21<l;()
(celkem včetně DPH 6'75 ,1,80, DO Kč).

3. Zboží bude dod,íno na adresu: Č:HI'1Ú, Centri:lni laboratoř ~ irnis], Generála Šišky :).4-2,
143 OU Pr'ahs 4. Osoba oprávněnú za Kupujícího k převzeti 'boží je

Článek IV.
Doba a místo plnér1l'

L Pr()di~vi~:iíci se I.dv<'1l.uje dodat zboží dle článku III. této S,,1louvy do 4 t~'dllll ode dne
p()deps,~ní srntouvv oběrnť: stranami,

2. Za d1lturn ~;p:nénf dodávky se považuje den převzetí zboží otvrzenírn přeprevniho listu
přepravce, Nehezpe6 škody na zbožl přechézi na Kup jídho dnem převzetí zboží
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N~ Hfeh~~:'le(.h II 11113/).1)
1.4~) 00 Pr~h;j . {esY-a repub!:xt:l
Tel: (+420) n'i. Oll~ 2n 
f~x: (+42D) l7:1, (ial~ -.103
WWW.(~Wj(.;c;r:il:ip~n; .... C!"j1T)

2 z 5 stran



ootvrzenlm přeprevniho listu přepravce, Za den uskuteč lěni njanitelného pinění se
považuje den, kdy ovlo zboží předáno zékaznikovt.

b~'ínl2\k V.
Zpl'lsob p!<lceni a rakturace

1. Faktura (dařlov'ý doklmi} mé r!i;1Icžitn:.;U daňového dokladu d e § 28 zákona Č. 235/2004
Sb" o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu Faktura je splatná bez
jak'Jchkc!ív srážek do 30 kalendářnich dnu od data 'lv-stavení faktury. Za den

' k' v v, • , I" I v , v" kd' bvl lb v, v " 'k 'k "us :utecnem lC,anlte,ne,lo p ne::1 se povazuje Gen, ,.' v- ''110 "I'Ol.l precano za ';::znl :OV!
(datum if":stdlace),

2, Každé jednot:!ívi: dodávka bude faktumvilna sep<:1f"i;1tr:ě, Fi:1kt ra bude zasílána oddóknĚ:,
i'i to P()~~t()U na f21kturoční adresu Kupujícího nebo elektroníc ou cestou, a to nejpozdéJí
do 2 dnu po expedil:í zboží. f\dresa pro elektronickou faktu:; ci je POd<ltclna@chrni.cz

3, Piatební povinnost zékaz.níka :je splněna teprve tehdy, kejyž '\yia fakturovan,3 Čč~st:ka
v plné V'~ší příp,dm<l na bankovn: U:el Prodávajiciho.

Článek VIL
VŠe8)bB~~ná u%tarmvl:mi

L Pn::dávajid p!"()hlai~ujE~, 1.,<:: zboží není zatíh:!"io priÍvy ti"etích qsoo.

2. Práva z vad ,čhoži a z vad, na něž se vztahuje záruka r a jakost, uplat/lUje výluc;!"l(\
Kupující, a to vždy vt}i::i Prodávajícímu v tArnci ustanovení občanského zákoníku o
odpovědnosti za vady,

3. V phpadě porušení smluvnicn pOVinnosti d;:ln-ých touto Sm!o I vou rmí právo:

a. Kupující požadovat: náhradu !H<ody podle pff.sll.én,rch ustanoveni obt:anského
z:§koníku.

b. Prodávající uplatnit u Kupujfciho v p;'ípadf:? p,w:iní úhr'i'idy kupní ceny smluvní
pokutu, a to ve v~/ši O,051y(; z dlužné b3~;tky! r-naxi 11c11ně do výše ;0% z kupní
ceny bez DPH.

c. Kupujíci uplatn.t u prodávajídilG v pNpade nedodr; ení termínu dodání smluvní
pokuta, a to ve výši (l,05'% ze sjednané kupní c ::ny bez DPH za kaŽl"lý den
prodlcnl, rrwx:málr-ě do výše 2()(}"Í) z kupr,i ceny bez WH,
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j ' y, 'd c. ", , latnl 'k I 'k . .Y •• , 7" o j4. vadv dO( avky zbcži a zjevné Vf, y zooz: rnus: upia .nlt za, azrH nejpozoen <:'0 onu 01
data převzetí zboží, a to v Zákaznickém centru prodáVa:iídt (tel +420 282 084 272, e··
mail obj(;(jnavky@rnerckS):oup.com). Uplatnění vad zboží . vad, na něž se vztahuje
záruke na jakost. musí b~/t P'-octávajidmu písemně oznérn 'na, jinak se nepovažuje za
i'édnó uplatnénou. V případě poškozeného oba!u neni Kupují [ povinen zboží od přepravce
převzít. Pokud tak učiní, musí současně specíftkovat vacl.u obalu v dodacím listu a
neprodteně kontaktovat Prodévajicího na tel. č.: 272 084 272..

::i. Nóroky z vad zboží je zákazník povinen oznámit současně < oznámením vady, nebo bez
zbytečného odkladu poté.

6. V připadEj !H?oí)r-ávněné reklamace si Prodávající vyhrazuje J rávo požadovat úhradu s ní
souvtsejicich prokazatelných núkladu a Kupující se tyto núk!a 'ý zavazuje uhradit.

7. D(:,I~;í podmínkv uplatněni Ci vyřízení vad zboží a vad, na něž e vztahuje záruka na jakost,
upravuje Reklamačn: r\~d a Servisní podmínky společnosti lerck, které jsou k dispozici
v aktuálním méní na webových stránkách Prodávajícího.

8. Bráni-Ii Prcdávajfcírnu při pín?~ní ziÍv,azku vuéi Kupujlcirnu rr irnořédné nepředvídatelné a
nepřekonetelná pf·ekM.k.:l ve srnvslu § 2913 odst. :2. obC:l::ns,,::ého dlkoníku (dále jen
.okolnost vylUČUjící odpovědnost"), prodlužuje se pr'lmN'en:; clor.l,',cí Hl LIta, rninirni~in,~ o
dobu trvánf této ph!kéžky. Jestliže je Prodávajícimu v rJu 'Iedku okolnosti vyiuč:ujídch
odpovědnost dodávka nebe služba ;:nernožnóna, povinnost rodévajícího splnit dodávku
zaniká.

9. Prod"'v-díd poskytuje KUI:>llJ':rímu oodte svvcn PP'I"'''Š'l''h zr ai<)<·H <. (' '-vi" a 'JŽiv·· +etsko-- <'o <'.J, . ""." J: .'. "". ,.1 1.:.' . : .... . _.; ř'" .. t.. . I., .. '" ,;., ". ". , .• Q •.... ; •. 
technické rady v rarnct aanyd, možností a dle InformacI a školeni poskvtnutých
výrobcem. Pti nesprávné manipulaci se zbožím nebo př'i .ieh< nesprávném j:lGužil:: nenese
Prodávajici žádnou Odpovědnost za vznlkícu škodu.

10. Kupující není oprávněn k jednostranným l.ápci:tlJrrl svých případn~'ch pohledávek za
Prodávajícim.

Čián~k vnl.
Závěrečnáuj~dm~ní

1. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnern oodpisu obi'.rna ',m!uvn:mi stranami.

2. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vvhotovenlch, 1.. nichž jf. den ot)r!rží Kupující a jeden
Procávajicí. Obě vyhotoveni mají stejnou p!ř.lt:no~;t oriqinélu.

3. Ve všech otázkách výslovně neupravených touto SrnlGuvou se smluvni vztahy ř'[di obecně
závaznými právními předpisy, zejména príslušnýrnl ustanov" I<mi ohi:anského úíkonfku a
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déle všeobecnýrní obchodními pO.jrnínkami PrO(k\v~ljfdho, k'eré, vyjma téch bodu, které
jsou v'islovně upraveny touto smlouvou,

4, St,me-Ii se některé ustanoveni této smlouvy nei)ónn'im, ne 'irnahi:r!:;:~lnýrn či neplatným,
lustiíVi:I:if ostatní ustanovení této srnlouvv nedotčena a stran' se zavazují nahradit takové
ustanoveni jínýrn účnným, vymahi:1telnýrn (;'j plctnýrn ustan }\Ienfm, které je pGvodnírnu
svým účelem a smyslem ne:íbližší, i..l to formou písemného do 'Jatku k této smlouvě.

S, Obé ,mlluvni stnmv proh!a::;ují, že tato Smlouva odpovídé je, k:h pravé, vážné a svobodné
v\ili, jsou ;;rozurnény s její1'n obsahem i (I<::rll<y a na d:Jkir: toho p?'ipojují své podpisy.
Zástupci sm".lVních stran ťHIe:: prohiai;uji, že dbponují (ostatet:nýrn oprévněnlrn za
~;:'1'lI:Jvnf stranu ónH: tJkony k ulilvi'ení této srn:ouv'y',

6, Účastníci potvrzuji pcdpisern smlouvy; že souhlasí s tím, at y kupující uveřejnil smlouvu
prostřednictvím registtu smluv pod;e zák. č. 340/2.0.1::; Str, o zvláštních podmínkách
účirmostí některých smluv, uveřejňování těchto smluv a reg:stru smluv (zákon o rer,jistru

srnluv). Tato smlouva nab'vvá platnosti dnem pOdpis:; sm;~vníCh stran, účinnosti dnem
uve!ejnim' v ce<l''''TU smluv. I
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