
K U P N Í S M L O U V A

o dodávce zahraničních periodik

I. Smluvní strany

MediaCall s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 995/63, 639 00 Brno

IČO: 24198013

DIČ: CZ24198013

zastoupená: Ing. Jurajem Harkabuzíkem, jednatelem

(dále jen „prodávající“)

a

Státní zdravotní ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem: Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

IČO: 75010330

DIČ: CZ75010330

jejímž jménem jedná: Ing. Jitka Sosnovcová, ředitelka

(dále jen „kupující“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka zahraničních periodik pro rok 2018. Přesná

specifikace dodávky (seznam časopiseckých titulů) je uvedena v příloze této

smlouvy.

2. Objednané tituly zahraničních periodik jsou závazné, ale v průběhu běžného roku

mohou být rozšiřovány.

III. Doba plnění

1. Smlouva se sjednává na dobu trvání předplatného zahraničních periodik pro rok

2018.

2. Po dobu platnosti smlouvy je prodávající povinen zajišťovat řádné dodávání

předmětu plnění.

IV. Způsob dodání

1. Prodávající se zavazuje zajistit dodávání objednaných periodik jako přímou

dodávku od vydavatele na adresu kupujícího.

V. Cena plnění



1. Konečná cena plnění pro rok 2018, dle přílohy, činí bez DPH 53 507,64

Kč a s DPH 60 104,00 Kč.

2. Konečná cena plnění obsahuje: platnou cenu vydavatele, odhadnutý meziroční

nárůst, poštovné, přirážku prodávajícího, bankovní poplatky, celní poplatky.

V případě, že reálná konečná cena bude nižší než cena fakturovaná, zavazuje se

prodávající vrátit rozdíl kupujícímu formou, kterou kupující určí. Ke konečné ceně

bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3. Způsob placení a fakturace:

a) roční předplatné na zahraniční periodika bude hrazeno kupujícím

prostřednictvím faktury, která bude vystavena po uzavření smlouvy, část

předplatného může však být po dohodě s kupujícím uhrazeno až v lednu

smluvního roku, V takovém případě bude účtováno DPH podle platných

předpisů v daném období.

b) faktury musí mít náležitosti účetního dokladu a jejich přílohou musí být

seznam dodávaných titulů a jejich počet,

c) kupující je povinen fakturu zaplatit do 14 dnů po jejím doručení,

d) kupující může fakturu vrátit, jestliže obsahuje nesprávné cenové údaje,

chybí-li některá z běžných náležitostí účetních dokladů, či příloha obsahuje

nesprávné údaje.

e) v případě změny kurzu k datu připsání platby na účet prodávajícího je

prodávající oprávněn vyúčtovat kurzové rozdíly kupujícímu.

VI. Všeobecné dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje, že:

a) zahraniční periodika budou dodávána v co nejkratších lhůtách po vydání

jednotlivých čísel,

b) zajisti reklamování nedodaných či poškozených čísel periodik na základě

požadavku kupujícího, včetně písemné informace,

c) zajistí aktivaci elektronických verzí

VII. Ukončení platnosti smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že ukončení smluvního vztahu založeného touto

smlouvou je možné z těchto důvodů:

1. dohoda smluvních stran,

2. Výpovědí s lhůtou 6 měsíců při nedodržení vzájemných závazků, a to zejména

nedodržení termínů splatnosti faktur, nedodržování včasných a kompletních dodávek

časopisů a neuspokojivé vyřizování reklamací,

Obě strany se zavazují, že při ukončení platnosti této smlouvy vypořádají vzájemné

závazky a pohledávky.



VIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že jejich práva a povinnosti podle této

smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne ……………….................. V Praze dne ...............................................

............................................................. ....................................................................

za prodávajícího za kupujícího

Ing. Juraj Harkabuzík Ing. Jitka Sosnovcová

jednatel ředitelka



Příloha

Počet Cena bez
Titul ISSN Formát Cena s DPH

kusů DPH

1 ALLERGOLOGIE 0344-5062
1 PRINT+ONLINE

2
EUROPEANSCIENCE

0950-1835
EDITING 1 PRINT

3 GIGIENA I SANITARIJA 0016-9900 1 PRINT

4 JOURNAL OF PUBLIC

MENTAL HEALTH
1475-9535

1 ONLINE

5 LA|BORATORY

ANIMALS
0023-6772

1 PRINT+ONLINE

6 NOISE & HEALTH

1463-1741

1 PRINT

Cena celkem v CZK 53 596,12 60 104


