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Kupní smlouva
č.j. VZ-06-09/2010 ' "

uzavřená podle ust. § 409 a násl. zákona č. 5 13/1 991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Kupující:

JČ:
DIČ:
jednající:
bankovní spojení:
kontaktní osoba:
tej.:
dále jen ,,kupující")

a

Česká republika - Generální finanční ředitetelsví
Lazarskál 5/7 , l 17 22 Praha l - Nové Město
Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu
Štěpánská 28, j] l 21 Praha ]
72080043
CZ72080043 (plátce DPH)

- ředitel
710

prodávající: COPY SALOON s. r. o.
sídlo: Na Květnici 15, 140 00 Praha 4
lČ: 614 58 911
DIČ: CZ61458911
jednající: - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městskýn] souclem v Praze, oddíl C, vložka 28105
(dále jen ,,prodávající")

uzavírají na základě zadávacího řízení veřejné zakázky ,,Razítka" (dále jen ,,VZ") tuto kupní
smlouvu (dále jen ,,smlouva").

l. Předmět smlouvy

Předměteni plnění smlouvy je průběžná dodávka razítek v typovém určení uvedenéní v příloze
této sn:ilouvy (dále též ,,zboží"'). Předn]čtern plněni je též provádění oprav razítek, dodávka
náhradních barev a náhradních dílů.

ll. Místo plnění

Místem plnění je objekt kupujícího na adrese Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní
město Prahu, Štěpánská 28, ] ll 21 Praha l.

Ill. Doba plnění

Smlouva je uzavřena na clobu neurčitou.



IV. Cena a platební podmínky

l) Cena jednotlivých typů razítek, cena za opravy a cena barvy uvedená v příloze snilouvy se
sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněnín] předmětu
veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky
v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu nelze provést.

2) Zboží bude kupujícím uhrazeno na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí
zboží.

3) Splatnost faktur se stanoví na 2 l kalendářních dnů.
4) Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu

kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5) Faktura prodávajícího musí obsahovat následující údaje: označení snduvních stran a adresy

jejich sídla, IČ a DIČ smluvních stran, číslo faktury, den vystaveni a den splatnosti
řaktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na
který se má platit v souladu s uzavřenou sndouvou, fakturovanou částku, razítko, podpis
oprávněné osoby a případné další náležitosti stanovené příslušnými právnin:íi předpisy.

6) Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedeny
údaje dle smlouvy, je kupující oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě deseti dnů od jejího
obdržení prodávajícímu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

7) Kupující není v prodlení se splněním svého peněžitého závazku po dobu, po kterou je
prodávající v prodlení se sp]něnín] některé ze svých povinnosti dle smlouvy.

8) Kupující je oprávněn započíst si jakoukoli svoji peněžitoL| pohledávku vůči peněžité
pohledávce prodávajícího vzniklé podle smlouvy, Kupující je oprávněn odepřít plnění ze
smlouvy v případě, že závazek prodávajícího z jiné smlouvy nebyl splněn řádně nebo včas.

V. Podmínky plnění

l) Objednávky bude objednatel vystavovat dle aktuálni potřeby a zasílat dodavateli faxem.
2) Dodání zboží (razítka, náhradní díly, razítková barva) resp. provedení opravy razítek bude

realizováno nejpozději do 48 hodin od obdržení objednávky.
3) Zboží bude předáváno v sídle objednatele na adrese Štěpánská 28, Praha ]. Razítka

k opravě budou dodavateli předávány též v tomto místě.
4) Za závažné porušení snilouvy bude považováno nedodáni i jednotlivých částí dodávky

v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí dodávky ve
sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podnúnek uzavřeného smluvního ujednání,

VI. Záruční a sankČní podmínky

l) Záruka na dodávku jako celek je v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžiken:i
převzetí zboží kupujícíní.

2) Reklamace kvalitativních vad musí kupující uplatnit písemně, faxem, emai]en] nebo
telefonicky u prodávajícího nejpozději poslední den záruční doby. Pro uznání těchto
reklamaci je rozhodující stanovisko výrobce.

3) Reklamovaná vada bude odstraněna v nejkratší možné době podle charakteru závady.
4) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé prokazatelnou vinou kupujícího, ,ejn]éna

nevhodným užíváním.



VIl. ZávěreČná ujednání

l) Smlouva je účinná dneni podpisu smluvními stranami.
2) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou ÍÔrmLl a musí být podepsána osobanii

oprávněnými jednat a podepisovat za prodávajícího a kupujícího nebo osobami jimi
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

3) Smluvní strany prohlašuji, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona Č.106/1999
Sb., o svobodném přístupLl k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okol nosů s touto smlouvou
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

4) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

S) Sniluvní strany prohlašují, že si obsah této smlouvy před jejím podpisení přečetly, že je
jim jasný a srozumitelný a že s níní bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své
podpisy.
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" ředitel jednatel
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Cenová tabulka

Náze" vyrOOku

Trodat níim

Typ

Cena/ks
Cena/ks Cena/ks
bez DPH vC DPH

54110 . 946,00 1 135.20
46040 245,00 294.00
46030 167.00 200,40
5460 679,00 8M,80
5208 710,00 352,00
5430 561,00 673,20
5207 542,00 650,40
5470 748,00 897,6lj
'il313 211,00 253,20
4911 120.00 144,0C
'í912 145.00 174,00
4850 i92.00 230,40
4913 i68,00 201,60
4810 99,00 118.80
4927 250.00 300.00
4941 195,00 234.CO
4915 237.00 284A0
4916 176,00 2i1.20
4750 324,00 388,80
4918 195,00 234,00

O 00 0,00
oprava O 00 0,00
barva 61 00 73,20
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