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|. PŘEDMĚTPLNĚNÍ:
1. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě,

jímž je TV LG 49NAN086 v celkovém počtu 9 kusů, blíže specifikovaný v příloze č. 1
této smlouvy (dále jen ,.zboží“) a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj cenu dle
této smlouvy.

/
||. DOBAPLNĚNÍ:
1. Zboží bude kupujícímu odevzdáno nejpozději do:

)( 18.12.2020
13 . přičemž na konkrétním datu odevzdání zboží jsou smluvní strany povinny se písemně
předem dohodnout

* u_i, owi tétosrn'9uvv- * „___ *“
|||.MÍSTOPLNĚNÍ:
1. Místem odevzdání zboží kupujícímu je Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 00 Praha 2..

2. Řádné odevzdání zboží bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu obou smluvních

stran.

IV. CENA PLNÉNÍ:

1. Cena zboží celkem činí 128.599,- Kč bez DPH. Cena zboží je blíže rozepsána v příloze této

smlouvy, K částkám huge připgčtena DPH VZákonné Výši; , * ýý„_, , ř_ __ __
v. PLATEBNÍPODMÍNKY:

Výše uvedená cena zboží je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související
s poskytnutím plnění dle této smlouvy (např. doprava plnění do místa plnění, zabalení plnění
apod.).
Výše uvedená cena zboží bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“),
který vystaví prodávající kupujícímu po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními
stranami. Splatnost faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení, a to za předpokladu, že k
doručení faktury kupujícímu dojde do 3 dnů od data jejího vystavení. V případě pozdějšího
doručení faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení kupujícímu.
Prodávající prohlašuje, že není v souladu s š 108a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen „ZoDPH"), tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se

dohodly, že v případě, že kupující bude ručit vsouladu s 5 109 ZoDPH za nezaplacenou
DPH, je kupující oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením
DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část
ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy



v případě, že prodávající bude prohlášen za nespolehlivého plátce před poskytnutím plnění

_dje této smlouvy
Šll.ZÁRUČNÍPODMÍNKY:

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na zboží v délce 24 měsíců.
 

 

vu.SANKČNÍPODMÍNKY:
1. Bude—Ii prodávající v prodlení s dodáním zboží nebo jeho části dle této smlouvy, zavazuj? s?

zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží za každý zapocaty

den. .
2. Smluvní pokutou není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné Škody v plné výši

vzniklé z téhožprávního důvodu.
3. Kupujícíje oprávněn výši případných smluvních pokutjednostranně započíst na cenu zboží.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu pokládejte za závaznou a akceptujte nejpozději do 1 týdne..
2. Má-li být tato smlouva uveřejněna v registru smluv v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o

registru smluv, v platném znění, zajistí její uveřejnění kupující a smlouva pak nabývá
účinnosti datem uveřejnění. Nepodléhá-Ii smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá
účinnosti datem akceptace prodávajícím dle předchozího odstavce. Smiouva se uzavírá na
dobu do řádného splnění jejího předmětu a účelu.

3, Práva a povinnosti vzniklá z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveníml zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

4. Akceptace smlouvy s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
& Prodávající není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí

osobu bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího,
6. Jakékoli právníjednáni, které by mělo za následek vznik, změnu nebo zánik práv a povinností

kterékoii ze smluvních stran souvisejících s touto smlouvou musíbýt učiněno písemně a musí
být podepsané oběma smluvními stranami.

7. Součástí této smlouvy přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace zboží a ceny
Příloha č. 2: Protokol o předání
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PŘÍLOHA č. 1 - SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENY

TV LG 49NAN086

 

pol.
 

 

! W LG 49NAN086

Typ dISmEJE Rea! AK NanoCeIl diiplej

Úhiopříčke 437123 cm
Formát obrazu 16:9

Rozlxšeni 3340 x 2160

Smartw
Typ podšvícení Edge LED

Lokálnístmťvání

 

 

   
  celkem bez

DPH
 12.8 598,34 Kč

 

 



PŘÍLOHA č. 2 _ PROTOKOL o PŘEDÁNÍ

Český rozhlas
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
zástupce pro věcná jednání:

(dále jen „přebírajicí")

a

SOFTCOM Group, spol. s r.o.
IČ:25623290DIČ: cz25623290
zástupce pro věcná jednání

(dále jen „předávající“)

1. Smluvní strany uvádí, že na základě kupní smlouvy ze dne ................ odevzdal níže
uvedeného dne předávající (jako prodávající) přebírajícímu dako kupujícímu) následující
zboží:

ll.

Přebirající po prohlídce zboži potvrzuie odevzdání zboží v uiednaném množství, iakosti
a grovedení.

Pro případ, Že zboží nebylo dodáno v ujednanérn množství, jakosti a provedení a přebirající
ztohoto důvodu odmítá převzetí zboží (či jeho části nebo jednotlivého kusu) strany níže

uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů, termín dodání bezvadného

zboží a další důležité okolnosti;

Tento protokol je vyhotoven ve dvouvyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

V .................. dne v .............. dne
 

 Za! Jřebíraiicího Za předávajícího

V II“ LHKHLHIUI
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