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uzavřená mezi dále uvedenými (kapitola I.) smluvními stranami

I.) Smluvni stranv

1. MEGÁBOOKS CZ, spol s r. o.
Třebohosticlcí 2283/2
100 00 Praha 10

tel.lfax:226 220 816

bankovní spojení: ČSoB a. s. č. ú.: 716032083/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejsn\íku vedeném Městslým soudem v Praze, oddíI C, vložka 16945

Tato výše uvedená smluvní strana bude v dalším textu uváděnajako ''prodávající''.

ICO:48117196
DIč:CZ48117196

2. česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Školni 764
396 01 Humpolec

Ičo: 62540050
DIč:CZ62540050

Zastoupena: Mgr. otakarem Březinou, ředitelem školy

tel.: +420 565 532 069

bankovní spojení: KB Humpolec č. ú': 19-3844090257 /0100
Společnostje zapsaná v Rejstříku škol

Tato výše uvedená smluvní strana bude v dalším textu uváděnajako "kupující''.

II.) Předmět rrlnění

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka následujícího zboží:

9780194s98439
English File Third Edition Pre-intermediate Student's Book (Czech Edition) - 68 ks za 495 Kč
(bězná cena: ól8 Kč)

9780194598224
English File Third Edition Pre_intermediate Workbook with Answer Key _ 74 ks za298 Kč
(běžná cena: 372Kč)



III.) Misto plnění

3. Místenr plnění (dodávky) je:
česká zemědělslcí akademie v Humpolci
ŠkoIoí 7ó4
396 01 Humpolec

IV.) Doba plnění

- Prodávajícíje povinen předat předmět plnění ve sjednaném termínv do 20.9.202l

- Skutečný termín předání bude dnenr podpisu dodacího listu.

V.) Kupní cena a nlatebni podminky

- Kupní cena předmětu plnění vč. DPH, bez dopravy ve výši: 55 642,- Kč

- Doprava 0'- Kč

- cena bez DPH 50 583'67'-- Kč

_ DPH l0% 5 058'33'-- Kč

- Cena včetně DPH 55 ó42.-- Kč

- Kupní cena předmětu ptnění (závazek kupuj ícího) je splatná takto:

l ) předmět plnění bude dle dohody s kupujícím zaplacen takto:
cena bude uhrazena kupujícím po dodání zboží a to dle splatnosti daňového dokladu (ako termín
uhrazeni se oběma smluvními stranami myslí den připsání dlužné částky na bankovní účet
prodávajícího). Pokud bude objednané zboŽí dodáno ve více dodávkách, vystaví prodávající daňový
doklad po každé dodávce.

2) pro případ prodlení s úhradou kupní ceny byl smluvními stranami dohodnut úrok z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky bezDPH za kaŽdý den prodlení,

3) předmět plnění zůstává v majetku prodávajícího až do úplného zaplacení celkové kupní ceny,

VI.) Záručni podmínkv:
- Záruční doba na předmět plněníje 24 měsíců ode dne předání a převzetí

VII.) Zvláštní ustanovení:
- o předání a převzetí předmětu plnění bude vyhotoven dodací list podepsaný pověřenými zástupci

obou smluvních stran.
- Pro případ' že kupující nezaplatí celkovou kupní cenu předmětu plnění a bude ve vícejak 30

denním prodlení, pakje prodávající oprávněn odstoupit od této kupní smlorrvy a předmět plnění u
kupujícího vymoci zpět.

- Kupující se výslovně zavazuje takto sjednané právo prodávajícího strpět.
- V případě odstoupení od smlouvy pro překrížku na straně kupujícího (např. nezaplacení kupní ceny)'

přísluší prodávajícímu náhrada škody, kterou musí objektivně prokázat.
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VIII.) Závěrečná usÍanovení

- Tato smlouvaje vytištěna ve 2 věcně totoŽných vyhotoveních a každá smluvní strana obdrŽí právě
jedno lyhotovení, věcná správnost zde uvedených skutečnostíje stvrzena podpisem zástupců
smluvních stran (obě strany timto stvrzují, že uvedli pravdivé informace).

- Smlouva nabývá platnosti dnemjejího podepsání odpovědnými zástupci obou stran.
- Jakékoliv dodatky či změny srnlouvy lze sjednat pouze formou chronologicky číslovaných a oběnra

stranami potvrzených dodatků.
- otázky n;upruu"né touto smlouvou se řídí platným obchodním zákoníken České republiky.
_ obě strany prohlašují' že byly seznámeny s obsahem této smlouvy a na důkaz souhlasu připojují své

podpisy.
- Prodávající souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv.

Za prodáva1ícího: PhDr. Petr Hubík, jednatel

V Praze:
dne 13 .9.2021

P h D r. P ETR B,Í#iE iť,iÍř
HUBíK ?;:"I'i':Í]#.

podpis

Za kupujícího: Mgr. otakar Březina

V Humpolci:
.dne 13.9.2021

Česká zeměeiělská ákádemie
V Hunlrjť}ici, stře4írÍ ško|a '32'

Škcini 76''l' jlUI pÚ|ei]' 396 01
|Č o25 4oo 50, tgl' 565 532 069

DlČ cz 625 4oo 50

podpis
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