
Objednávka č.: 376/2018  
 

Kupní smlouva dle § 2079 a násl. občanského zákoníku 
 

I. Smluvní strany 
Zhotovitel: 
Jméno/Název:   T-MAPY spol. s r.o. 
IČ, DIČ:    47451084, CZ47451084 
Místo podnikání/Sídlo:  Špitálská 150/10 
bankovní spojení:  ČSOB, Hradec Králové, č.ú. 8688743/0300 
e-mail, tel.:   info@tmapy.cz, 498511111 
zastoupen:   Ing. Milanem Novotným, jednatelem 

a 
Objednatel: 
Jméno/Název:               Město Nymburk 
IČ, DIČ:         00239500, CZ00239500 
sídlo MěÚ:    Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
bankovní spojení:  Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800 
e-mail, tel.:   hauerlandova@meu-nbk.cz, 325501417 
zastoupen:   PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města 
 

 
II. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je dodání licence software pro pasportizaci komunikací dle cenové nabídky 
z 26.9.2017 v celkové ceně 96 000,- bez DPH, 116 160,- Kč s DPH. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas 
softwarovou licenci a zaplatit zhotoviteli výše uvedenou cenu. 
 
 Předmět koupě:  - software pro pasportizaci komunikací 

Požadované doklady:  - předávací protokol  
Místo plnění:  - Městský úřad Nymburk 
Termín předání:  - do 30.6.2018 

 
III. Kupní cena  
Účastníci této smlouvy sjednávají za předmět koupě kupní cenu takto: 
 

Výše:   96 000,- Kč bez DPH, 116 160,- Kč s DPH 
Splatnost:  do 14 dnů od převzetí zakázky 

 
IV. Další ujednání 
Riziko změny okolností nese zhotovitel. 
 
V. Závěrečné ustanovení 
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně podepsanými. 
Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč.zák.) není přijetím nabídky na 

uzavření této smlouvy či jejího dodatku.  

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v  registru smluv bude zveřejněn celý 
rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv.  
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují 

mailto:info@tmapy.cz


za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.  
 

 
 
V Hradci Králové dne            V Nymburce dne  

 
 
   Za zhotovitele:               Za objednatele:   
 

………………………………..                   ………………………………..  
         jednatel                              starosta 
  


