
Kupní smlouva
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uzavrena mezr smluvn1m1 stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49,1čo: 00063894

Kontaktní osoba:—vedoucí oddělení ICT

emu:—

tet—

zastoupená: Ing. Leoš Toman, Tajemník úřadu

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Název společnosti: STORAGE ONE, a.s.

se sídlem: Západní 488/21 162 00 Praha6

IČO: 02301245

Bankovní spojení:—*

zastoupená: Milanem Hliňákem, předsedou představenstva

i“

(dálejen „prodávající ) na straně druhé

1. Předmětem prodeje dle této smlouvy je:

Prodloužení záruky a podpora výrobce na-diskové pole 31.12.2017

 

Typ zařízení Popis Model Model

_Datovéúložištěpmdukční . .

SLA v režimu 24/7/365 s opravou do 8 hodin

 

      

(dále takéjen „zbož1'zí“.)

2. Kupní cena se sjednává ve výši 250 000,- Kč (bez DPH), tj. 302 500,- Kč (včetně DPH) za celý předmět

prodeje.

3. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), vystaveného prodávajícím a

doručeného (předaného) kupujícímu. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den převzetí

zboží kupujícím; doba splatnosti vystavená na faktuře nebude kratší než 15 dnů ode dne převzetí faktury

kupujícím. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dané zejm. zák.č.235/2004 Sb o dani

z přidané hodnoty; kupujícíje oprávněn sdělit prodávajícímu též další požadavky na obsah faktury, které

je kupující povinen dodržet. Nesprávně vystavenou fakturu je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu,

který je povinen fakturu opravit a doručit kupujícímu; vpřípadě opravené faktury běží nová doba

splatnosti ne kratší než 15 dnů.

 

 



 

4.,_ Kupující neakceptuje žádné ustanovení všeobecných či obchodních podmínek prodávajícího. Pokud by

přesto měly být uvedené podmínky uplatněny, mají před nimi přednost ustanovení této smlouvy, jakož

nebude uplatněno žádné ustanovení těchto podmínek, které by zhoršovalo postavení kupujícího dané

právním předpisem nebo touto smlouvou.

5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží kupující a 1 prodávající.

Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky, ledaže je zřejmé, že se od nich smluvní

strany odchýlily tam, kde to zákon připouští.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že

smlouva představuje platné právní jednání, jsoucí nikoli v rozporu s dobrými mravy.

7. Kupující zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění.
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