Číslo kupní smlouvy prodávajícího:
Číslo kupní smlouvy kupujícího: S/SÚSJMK/2021/688

Kupní smlouva
uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku
Prodávající:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Truck Data Technology s.r.o.
U Trati 52, 100 00 Praha 10
27381269
CZ27381269
Liborem Dospělem, jednatelem

Kupující:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
709 32 581
CZ70932581
Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

Předmět koupě:

SW Tagra.eu – software pro automatické vyhodnocování tachografových
kotoučků a dat z digitálních tachografů.
- 1 ks licence TAGRA.eu Terminal
- 5 ks PC přístupů

Termín plnění:

Nejpozději do 31. 8. 2021. Dřívější plnění možné.

Způsob předání:

Elektronicky – bez dopravy

Místo plnění:

Ořechovská 541/35, 619 00 Brno.

Kupní cena:

kupní cena za 1 ks TAGRA.eu Terminal

Kč bez DPH

PC přístup 5 ks
Celkem

č bez DPH
57 983,-Kč bez DPH
70 159,43 Kč vč. DPH

Kupní cena obsahuje veškeré náklady nutné k plnění.
Způsob úhrady:

Záloha není sjednána. Na základě faktury se splatností 30 dnů
od doručení kupujícímu. Celková částka dokladu zůstane bez
zaokrouhlení.

Adresa pro zaslání faktury:

elektronicky na adresu

Záruka za jakost:

Kupující poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců.

Podmínky záruky:

V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je kupující povinen neprodleně
o tomto zjištění písemně informovat prodávajícího. Prodávající je
povinen bez zbytečných odkladů zahájit šetření a reklamační řízení.
Reklamace bude řešena dodávkou nového zboží.

Kontaktní osoba kupujícího:
Kontaktní osoba prodávajícího:
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
V případě, že prodávající bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny denně.
Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.
Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Číslo kupní smlouvy prodávajícího:
Číslo kupní smlouvy kupujícího: S/SÚSJMK/2021/688
Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění
v registru smluv.
Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená
data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.
V Brně, dne 13. 9. 2021

V Praze, dne 5. 8. 2021

Ing. Zdeněk Komůrka

Libor Dospěl

ředitel

jednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Truck Data Technology, s.r.o.

