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VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  

NAŠE ZN.: 85M-2022-0016-8501 

 

VYŘIZUJE: xxx 

TEL: xxx 

E-MAIL: xxx 

DATUM: 06.12.2022 

 

 

 

NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY – OBJEDNÁVKA 

číslo objednatele: 85M-2022-0016-8501 

 
Český metrologický institut, IČ: 00177016, (dále také „ČMI“) - jako navrhovatel smlouvy a objednatel - tímto předkládá 
společnosti e-Business Services a.s.. (IČ: 26115808) – jako dodavateli – návrh na uzavření smlouvy, jejímž předmětem 
je: 
 
Modul školení pro všechny zaměstnance ČMI - instalace e-learening software Moodle, podle specifikace (viz 
nabídka) 
  
podle §1731 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, přičemž konkrétní obsahová stránka smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o koupi nebo o díle v závislosti na charakteru níže uvedeného předmětu 
plnění. 
V případě, že charakter předmětu plnění neodpovídá ani koupi ani dílu, pak se v souladu s § 1746/2 obč. zákoníku řídí 
obsahová stránka smlouvy všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku týkajícími se závazkových vztahů. 
 
Specifikace předmětu plnění a cena: 

Dle vaší nabídky  ze dne 1.12.2022 , která je přiložena k tomuto návrhu smlouvy jako jeho nedílná součást 

(příloha č. 1): 

Měna dokladu: CZK 

Položka číslo Množství Druh - název 
Cena bez DPH 

za jednotku 
Cena bez DPH 

celkem 

 1 1 

Modul školení pro všechny 
zaměstnance ČMI - instalace e-
learening software Moodle, podle 
specifikace (viz nabídka) 

199 680.00 199 680.00 

 
 

  Celkem  199 680.00 

 

Smlouvu za ČMI po věcné stránce vyřizuje:  xxx 

Lhůta stanovená pro přijetí návrhu:   písemně do 1 měsíce od data vystavení, jinak návrh pozbývá platnosti 

Lhůta plnění – termín dodání:   30. 12. 2022 

e-Business Services a.s. 
Vinohradská 184/ 
Praha 3 
130 00 
Česko 
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Předmět plnění dodejte na adresu (místo plnění):  Český metrologický institut, TESTCOM Praha, Hvožďanská 

2053/3, 148 00, Praha - Chodov 

Cena:  Cena  sjednána dohodou a je uvedena v tabulce „Specifikace předmětu 

plnění a cena“ 

Cenové podmínky: DAP Brno (Incoterms 2020) 

Způsob platby: převodním příkazem ve lhůtě 14 dnů po obdržení faktury, kterou lze vystavit 

po dodání a převzetí zboží 

Fakturu (daňový doklad) zaslat na adresu:  Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00, Brno nebo na email: 

fakturace@cmi.cz 

Požadovaný obsah daňového dokladu:  údaje na faktuře budou odpovídat ustanovení   § 435 obč. zákoníku a § 7 

zákona o obchodních korporacích v platném znění, jakož i přísl. ust. zákona 

č. 235/2004 Sb., o DPH, který stanoví povinný obsah daňového dokladu, 

pokud smluvní strana jako plátce DPH je povinna a oprávněna daňový 

doklad vystavit.   

Smluvní pokuta:    V případě porušení smluvní povinnosti ze strany dodavatele (např. 

nedodržení termínu dodání) má odběratel právo účtovat smluvní pokutu ve 

výši 0,03%  z ceny sjednaného plnění za každý den porušení smluvní 

povinnosti (za každý den prodlení). Uhrazením smluvní pokuty nezaniká 

právo objednatele na náhradu škody. 

Úroky z prodlení:    Při včasném neuhrazení faktury objednatelem má dodavatel právo účtovat 

úrok z prodlení 0,03%  z fakturované částky za každý den prodlení.  

Předání a převzetí předmětu plnění:  Osobní převzetí v místě plnění, vč. vystavení písemného dokladu o převzetí 

zboží. 

Odpovědnost za vady:    Dodavatel odpovídá za právní i faktické vady (zjevné i skryté) podle 

příslušného ustanovení občanského zákoníku. 

Záruky za jakost:  Dodavatel ručí za sjednanou jakost realizovaného předmětu plnění (zboží, 

dílo) po dobu 24 měsíců, přičemž předmět plnění musí mít vlastnosti 

obvyklé. Na tuto záruku vystaví dodavatel písemný certifikát (záruční list) 

odběrateli plnění. 

Poučení o zpracování osobních údajů: Český metrologický institut tímto informuje, že jako správce zpracovává 

osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší informace 

jsou uvedeny v Zásadách na webové stránce https://www.cmi.cz/gdpr. 

Závěrečná ustanovení: 

K platnému uzavření smlouvy dojde bezvýhradnou písemnou akceptací návrhu smlouvy dodavatelem (viz níže) a jejím 

doručením navrhovateli. V případě akceptace návrhu smlouvy s připomínkami ze strany dodavatele vznikne smlouva až 

po následném písemném odsouhlasení (akceptaci) těchto připomínek ze strany objednatele. Bez následného schválení 

případných připomínek k návrhu smlouvy smlouva nevznikne. 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy-objednávky v plném rozsahu v Registru smluv ČR. 

 

https://www.cmi.cz/gdpr

