
    OBJEDNÁVKA - KUPNÍ SMLOUVA č. 6/2021
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Č.j.:VPŠH-957-2/2021-EU-FO

   Prodávající       Kupující
Název  CLARITAS, s. r. o. Název  Česká republika - Vyšší policejní škola

 a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Benešova 610, 284 01 Kutná Hora Sídlo Zlínská 991, 769 01  Holešov

Hlouška

 Luboš Prokop - jednatel Jan Kolář - referent majetkové správy
Telefon   Telefon    mobil: 

Fax  Fax    email: 

IČO  26779536 IČO  64422402

DIČ  CZ26779536 DIČ  nejsme plátci DPH
Bankovní spojení 

Číslo účtu Číslo účtu  

Prodávající je zapsán v OR vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 93217

Počet Jedn. Předmět plnění  

Cena za 

jednotku  bez 

DPH

KUPNÍ CENA 
CELKEM 

Objednáváme dle Rámcové dohody na dodávku 
xerografického papíru na rok 2021-2022

 na základě akceptace výzvy VZ na el. tržišti NEN 
 č.  N006/21/V00009197

1600 balení xerografický papír formát A4 80g/m2 52,18 Kč 83 488,00 Kč
50 balení xerografický papír formát A3 80g/m2 104,48 Kč 5 224,00 Kč

 21% DPH 18 629,52 Kč
   

    

     

KUPNÍ CENA CELKEM (vč. DPH): 107 341,52 Kč
  

Datum dodání: 2/4 2021

Místo plnění:         Holešovsídlo kupujícího
Další ujednání:  

1. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování atd.).
2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit.
3. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý
    den prodlení z kupní ceny nedodaného zboží včetně DPH.
4. Prodávající vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně 
   doručené faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH
   za každý den prodlení. 
5. Prodávající poskytne na zboží záruku  24 měsíců ode dne dodání.
6. Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
   v platném znění.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží prodávající a jeden stejnopis kupující.
9. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, 
    a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.
V Kutné Hoře d V Holešově dne 22. 4. 2021

Prodávající …… Kupující 

Poznámky / připomínky:

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:

Bankovní spojení 


