1

SMLOUVA O NÁKUPU KNIH
I. Smluvní strany
Ludmila Loukotová - OPA
Sládkovičova 1229/29, 142 00 Praha 411
IČO 10193260
DIČ CZ5455011133
(dále jen dodavatel)
a
Městská knihovna
Komenského 30
549 01 Nové Město nad Metují
IČO 62728776
zastoupená Bc. Ladou Všetičkovou, Dis.
(dále jen odběratel)

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou dodávky knih podle požadavků odběratele (dále jen zboží).

III.

Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje, že bude odběratele průběžně informovat o vlastních nabídkách a
edičních plánech nakladatelů podle seznamu nakladatelů se kterými spolupracuje, případně o
produkci vycházející mimo ediční plány, i o dalších novinkách, které se od ostatních
nakladatelů objeví na trhu.
2. Nabídky budou zasílány 3x měsíčně e-mailem a budou obsahovat všechny důležité údaje o
knize: autor, název, nakladatel, anotace, obrázek, formát, vazba, počet stran textu, cena, ISBN,
plánovaný termín vydání a případné další mimořádné údaje.
3. Objednávky mohou být uskutečněny telefonicky, e-mailem, písemně, přes internetové stránky
dodavatele i osobně.
4. Změna objednávky může být provedena pouze se souhlasem obou stran
5. Dodavatel se zavazuje zajistit odběrateli i předběžné a dodatečné objednávky.

IV.

Způsob dodání

1. Dodavatel bude dovážet zboží dle požadavků odběratele na svůj vlastní náklad vlastní
dopravou event. kurýrní službou do sídla odběratele, tj. Městská knihovna,
Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují

V.

Způsob fakturace

1. Ke každé dodávce zboží vystaví dodavatel příslušnou fakturu.
2. Dodavatel se zavazuje poskytnout po dobu platnosti smlouvy odběrateli splatnost nejméně 14
dní ode dne dodání.
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3. Odběratel se zavazuje dodržovat termíny splatnosti faktur a platit kupní cenu bankovním
převodem na účet dodavatele.

VI.

Kupní cena

1. Kupní cena je doporučená prodejní cena (včetně DPH) snížená o 25 % dohodnutého rabatu
poskytnutého dodavatelem.

VII.

Reklamace

1. Výměnu vadného zboží zajistí dodavatel na vlastní náklady.
2. Pokud již nebude daný titul skladem, bude tento dobropisován.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy lze provést pouze písemně po schválení obou stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, je sjednána na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 měsíc od doručení písemné výpovědi jedné ze smluvních stran. Smlouva může být
též ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o podmínkách a podrobnostech této smlouvy
vůči třetím osobám.

V …………………. dne ………………..

V …………………. dne ………………..

Za dodavatele .……………………………

Za odběratele …………………………….

