
Kupní smlouva č. 280/2018
(agendové číslo 1863441870)

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů, pro smluvní strany:

Kupující:
(fakturační adresa)

jejímž jménem jedná:
Adresa pro doručování
faktur (daňových dokladů):
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Telefon/fax:
Vyřizuje:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
675 71 Náměšť nad Oslavou_____
velitel útvaru, plk. gšt. Ing. Petr ČEPELKA
VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
675 71 Náměšť nad Oslavou
60162694
CZ60162694

Prodávající:

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:
Cinema City Czech s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku: spisová značka: C 82991 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:

Jednatelé: Oldřich KUBIŠTA, GUY RORLICH
se sídlem : 149 00 Praha 4 - Háje, Arkalycká 951/3
IČ: 26449242
DIČ : CZ 26449242
Bankovní spojení, č.ú. :

Objednáváme u Vás: na základě Vaší cenové nabídky ze dne 15.6.2018

1 000 ks vstupenek (dárkových poukazů 2D) v celkové ceně zakázky.............. 139 000,00 Kč vč. 15% DPH
1 ks vstupenky: 139,00 Kč 3 DPH, sazba DPH 15%
platnost vstupenky: 6 měsíců

Telefon/fax :
Vyřizuje :
E-mail:

Předmětem kupní smlouvy je nákup vstupenek (dárkových poukazů 2D) do sítě Multiplexů Cinema City Czech za
účelem zabezpečení vstupenek v rámci I*KSP pro zaměstnance základny a jejich rodinné příslušníky v souladu
s Kolektivní smlouvou 2017, příloha č. 3.

Požadovaná doba dodání vstupenek: do 11.7.2018
Místo plnění zakázky (dodání vstupenek): VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,

675 71 Náměšť nad Oslavou
Prodávající zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti kupní smlouvy.

Cena služby bez DPH činí

DPH činí

Cena služby s DPH činí

120 869,56 Kč

18 130,44 Kě
139 000,00 Kě



Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek kupní smlouvy, s uvedením identifikace smluvního vztahu

(agendové číslo kupní smlouvy) a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon.č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění)
doložený dodacím listem s potvrzením kupujícího o převzetí zboží, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro doručování faktur:
VÚ 2427 Sedlec, Víccnice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou. Pokud budou u dodavatele
zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy posuzovat zvláštním způsobem zajištění
daně podle § 109 a tohoto zákona.

Kupující dodané zboží zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí
30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo
obsahuje nesprávné cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové kupní ceny
včetně DPH. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese prodávajícího pro doručování.
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu k jejímu zaplacení.
Smluvní pokutu hradí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

V případě, že výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty upustit.
Smluvní strany se dohodly na tom. že smluvní vztah může zaniknout vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů také jednostranným odstoupením ze strany kupujícího pro podstatné
porušení zadávacích podmínek a smluvního ujednání prodávajícím, kterým se rozumí prodlení prodávajícího s dodáním
jakéhokoliv kusu zboží, delší než 10 pracovních dnů.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této kupní
smlouvy zaplacením odstupného ve výši 10 000,00 Kč na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo
druhé straně sama plnila.

Závazek smluvní strany dodat předmět kupní smlouvy vyplývající z této kupní smlouvy se ruší okamžikem připsání
odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy.
Zaplacení odstupného nezaniká nárok na zaplacení již vzniklé pohledávky k zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody.

Tento návrh kupujícího ve formě objednávky zaniká, pokud nebude prodávajícím (potvrzen) do 25.6.2018. Potvrzená
kupní smlouva, nebo písemné přijetí kupní smlouvy musí být kupujícímu doručeno ve shora uvedeném termínu.

Kupní smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v
"Registru smluv" (https://smlouvv.gov.ez/T

Kupující:
VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

Zadavatel veřejné zakázky
plukovník gšt. Ing. Petr ČEPELKA

v zastoupení (DR 112/2018)

Prodávající: Cinema City Czech s.r.o.
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu

Jednatelé: Oldřich KUBISTA
GUY RORLICH

Jednatelé jednají jménem společnosti společně.

Datum:

Razítko

Podpis:Podpis:


