
2.Daňový doklad musí splňovat všechny, zákonné náležitosti. V opačném případě je kupující
oprávněn vrátit daňový doklad prodávajícímu jako neplatný.
3.Smluvními stranami je odsouhlasena splatnost faktur 30 dnů ode dne vystavení. Daňový
doklad /fakturu/ je prodávající povinen vystavit v zákonné lhůtě. Prodávající zašle fakturu
elektronicky ihned po vystavení určenému pracovníkovi kupujícího. Úhrada faktury bude
provedena převodem na účet prodávajícího.

V. Reklamace a odpovědnost za vady

Reklamaci zjevných vad je kupující povinen uplatnit u prodávajícího do 15 dnů od převzetí
zboží zasláním písennié zprávy poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Vady skryté je
kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, nejpozději však do konce
záruční lhůty doručením písemné zprávy, popisující tuto vadu a požadovaný způsob jejího
odstranění, do sídla prodávajícího. Prodávající se k takto uplatněné reklamaci písemně vyjádří
do pěti pracovních dnů, přičemž pro její vyřešení je závazná zákonná lhůta.

VI.Ochrana důvěrných informací
.1.Smluvni strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získaly v
průběhu plnění předmětu této smlouvy, a které nejsou veřejně přístupné anebo se pokládají
za důvěrné. V této souvislosti se dále zavazují zajistit utajování těchto informací též všemi
svými zaměstnanci i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této
smlouvy. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré
informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou
v případě zveřejllění přivodit kterékoliv smluvní strmě újmu, bez ohledu na to, zda mají
povahu osobních, obchodních či jiných informací, dokud se tyto informace nestanou
všeobecně známými. Současně se zavazuji, že uvedené informace nepouži,jí pro jiné účely
než pro plnění na základě této smlouvy.
2.Ustanovení bodu l. se vztahuje jak na období účinnosti této smlouvy, tak na období po
jejím ukončení.

VII. Závěrečná ustanovení
l. Není-li v této Smlouvě ujednárĹo jinak, řídí se právní vztahy z ni vyplývající příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a uzavírá se na dobu určitou do 3 l.
prosince 2019.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva je pro ně určitá a srozumitelná a je
uzavřena dle jejich svobodné vůle a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tato smlouva se vyhotovuje se ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Opavě dne: 6.2.2019 .
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