Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů
a dalšího příslušenství do tiskáren OKI
uzav řená dle§ 1746 odst. 2 a§ 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon ík
(dále jen „ Smlouva " )

Kupujícím :
Se sídlem :
IČ :
Jednající/zast.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :

ČR - Státní úřad inspekce práce
Kolářská 451/13, 746 01 Opava
75046962
Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP
česká národní banka
1024821/0710

{dále jen „ Kupující") na straně jedné

a
Prodávajícím :
Se sídlem :
IČ :
DIČ :
Jednající/zast. :
Bankovní spojení:
č. účtu :

STEELMET, s.r.o.
Brněnská 1372, 686 03 Staré Město

255 90 511
CZ25590511
Ing. Milan Bureš
Č . S . a.s., OP Uh . Hradiště
2227612/0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně odd . C, vložka 36486

{dále jen „ Prodávající") na straně druhé
(dále

společně

také „smluvní strany" )

Preambule

1.

Tuto smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených ustanoveních,
v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů , a to zejména zákona
č . 89/2012 Sb ., občanský zákoník (dále jen 11 občanský zákoník" ).

2.

V otázkách týkajících se výkladu této smlouvy, má tato smlouva p řednost před zadávací dokumentací,
zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními
občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.

3.

Předmětem této smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranam i, jehož obsahem jsou
práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 11 Nákup
tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI " (dále jen 11 zakázka " ).

4.

Prodávající prohlašuje, že má, respektive jeho subdodavatele mají, zákonem vyžadovanou odbornou
pro splnění předmětu této smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost Prodávajícího
musí trvat po celou dobu trvání smlouvy.

způsobilost
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5.

Pojmy použité v této Rámcové smlouvě jsou definovány následovně:
•

"Dílčí veřejná zakázka" znamená jakoukoli veřejnou zakázku, jejímž předmětem plnění je dodávka
zboží dle této Rámcové smlouvy, zadávanou Kupujícím podle této Rámcové smlouvy
Prodávajícímu;

•

„Dílčí smlouva " znamená smlouva uzavřená na základě objednávky Kupujícího mezi Kupujícím a

Prodávajícím, jejímž předmětem plnění je dodání Kupujícím objednaného zboží za sjednanou
cenu
Prodávajícím,
a
převedení
vlastnického
práva
ke
zboží
na
Kupujícího,
a to v rámci Dílčí veřejné zakázky.
•

„ Poskytnutí plnění" znamená dodání Zboží dle Dílčí smlouvy.

•

„Zboží" znamená zboží specifikované v čl. ltéto smlouvy.

1.

Předmět plnění

1.1

Předmětem plnění ze strany Prodávajícího je dodávka originálních tonerů a originálního příslušenství
(obrazových válců, pásových a zapékacích jednotek) do tiskáren OKI MC 562dnw (dále jen „zboží") dle
přílohy č. 1 - Kalkulace nabídkové ceny zboží, která byla součástí nabídky a je přílohou č . 1 této
smlouvy.

1.2

Originálním se ve smyslu stanovení předmětu této veřejné zakázky rozumí zboží, které je výrobcem
dané tiskárny stanoveno jako doporučený spotřební materiál, při jehož použití nedojde k zániku či
omezení práv z odpovědnosti za vady tiskárny .

1.3

Součástí jednotlivých dodávek bude i odvoz použitých tonerů a dalšího příslušenství, přičemž Kupující

požaduje dodání zboží a odvoz použitého zboží současně během jedné návštěvy příslušného místa
plnění. Kupující upozorňuje, že počet požadovaných tonerů a dalšího př íslušenství určených k odvozu
nemusí být totožný jako objednaný počet tohoto zboží.
1.4

Kupující se zavazuje bezprostředně po podpisu smlouvy objednat minimálně počet balení tonerů
u jednotlivých položek odpovídající množství, jež bude potřeba k vytištění minimálního počtu stran
uvedených v příloze č. 1 Smlouvy (za předpokladu 5% pokrytí každé barvy při nastavení běžné (výchozí)
kvality tisku -viz deklarovaná hodnota výtěžnosti dle normy 150/IEC 19752 a ISO/IEC 19798).

1.5

Kupující se zavazuje bezprostředně po podpisu smlouvy odebrat
je uvedeno ve sloupci minimální počet ks v příloze č. 1 Smlouvy.

1.6

Prodávající garantuje schopnost dodání zboží po celou dobu trvání smlouvy. V případě, že Prodávající
v průběhu trvání smlouvy nebude schopen zajistit požadované zboží objednané nad rámec uvedený
v příloze č. 1 Smlouvy, je povinen zajistit dodání zboží stejné nebo vyšší kvality za stejných cenových
podmínek, jež jsou uvedeny u konkrétního zboží v příloze č. 1 Smlouvy. Tato náhrada podléhá
předchozímu schválení ze strany Kupujícího . Prodávající je povinen garantovat u nabídnutých
originálních tonerů jednotkovou cenu bez DPH za jednu stránku tisku, jež bude uvedena v příloze č. 1
Smlouvy, po celou dobu realizace zakázky. Veškeré uváděné hodnoty uvedené v příloze č. 1 Smlouvy
(počet stran tisku i nabídková cena) jsou kalkulovány za předpokladu 5% pokrytí černé barvy při
nastavení běžné (výchozí) kvality tisku - viz deklarovaná hodnota výtěžnosti dle normy ISO/IEC 19752
150/IEC 19798.

2.

Zadávání dílčí objednávky (uzavření dílčí smlouvy)
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2.2

Jednotlivé dílčí smlouvy budou uzavřeny na základě dílčích objednávek, přičemž na každé objednávce
bude uvedena informace, že je vystavena v souladu s rámcovou smlouvou . Objednávka - výzva
k poskytnutí plnění - je návrhem na uzavření smlouvy a na základě potvrzení této objednávky
Prodávajícím, jež je přijetím návrhu, dochází k uzavření dílčí smlouvy, a to ve smyslu § 92 odst. 1) písm .
a) ZVZ.
2.3 Každá objednávka bude vyhotovena písemně a doručena Prodávajícímu prostřednictvím
e-mailu na mbures@steelmet.cz, popř. jiným způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

2.4

Přijetí každé objednávky bude Kupujícímu potvrzeno nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího

doručení písemně (postačující bude emailová forma).

Prodávající je povinen potvrdit/přijmout
objednávku Kupujícího učiněnou podle podmínek stanovených touto Rámcovou smlouvu a v jí
stanovém rozsahu, nepřijetí takové Objednávky je podstatným porušením této smlouvy.

2.5

Objednávka bude obsahovat minimálně :
a) označení a identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího;
b) informaci, že je vystavena v souladu s Rámcovou smlouvou a odkaz na tuto Rámcovou
smlouvu, číslo objednávky, datum vystavení;
c) specifikaci objednávaného zboží, množství zboží a cenu zboží;
d) termín dodání, pokud je odlišný od obvyklého termínu dodání;
e) místo dodání
f) základní požadavky na vizualizaci.
Pokud objednávka nebude obsahovat shora uvedené údaje, má Prodávající právo požadovat po
Kupujícímu doplnění či upřesnění údajů. Pokud nebudou chybějící údaje doplněny, není Prodávající
povinen objednávku potvrdit.

3.

Cena a platební podmínky

3.1

Kupující se za podmínek uvedených ve smlouvě a jejích přílohách zavazuje zaplatit Prodávajícímu za
poskytnuté plnění celkovou cenu ve výši maximálně 745 632,- Kč bez DPH, (slovy: sedm set čtyřicet pět
tisíc šest set třicet dva). Tato cena je cenou za celou dobu plnění smlouvy a je cenou nejvýše
přípustnou a nepřekročitelnou, přičemž nemusí být v celém rozsahu vyčerpána. Konkrétní cena
uhrazená Kupujícím Prodávajícímu bude vycházet z množství Kupujícím skutečně objednaných
a Prodávajícím dodaných originálních tonerů a příslušenství a z jednotkových cen stanovených pro
dodání jednotlivých druhů zboží.

3.2

Jednotková cena za dodání originálních tonerů a příslušenství je specifikována v příloze č. 1 - Kalkulace
nabídkové ceny zboží, která byla součástí nabídky a je přílohou č . 1 této smlouvy.

3.3

Sjednané ceny obsahují veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním předmětu smlouvy, zejména
cenu zboží, balné, dopravu na místo plnění (dle bodu 4 Smlouvy), vyložení zboží na místo určeném
Kupujícím, poštovné, administrativní poplatky, náklady na zpětný odběr, apod . Případné více náklady
nejsou přípustné.

3.4

K sjednané ceně služeb bude připočteno DPH v aktuálně platné výši.

3.5

Prodávající garantuje sjednané ceny po celou dobu trvání této smlouvy, a to i pro případ odběru
originální tonerů a příslušenství nad rámec Kupujícím minimálně poptávaného množství (viz bod 1.6
Smlouvy). Sjednané jednotkové ceny uvedené ve výši bez DPH jsou maximální a nepřekročitelné.

3.6

Prodávající je oprávněn Kupujícímu fakturovat cenu pouze za skutečně dodané Zboží.
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3.7

Fakturace bude prováděna při/po odběru zboží, případně při/po doručení zboží požadovaného
v objednávce na adresu Kupujícího.

3.8

Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

3.9

Cena za plnění dle této smlouvy bude Kupujícím uhrazena na základě daňových dokladů - faktur
Prodávajícího - na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny
náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména
zákon č . 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném
znění) . V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitostí, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
V případě, že daňový doklad bude doručen po 20. 12. 2015 a posune-li se povinnost platby do
následujícího kalendářního roku, posouvá se tím datum splatnosti až do doby uvolnění finančních
prostředků ze strany MPSV z nároků nespotřebovaných výdajů. Nároky nespotřebovaných výdajů jsou
finanční prostředky určené na tuto konkrétní dodávku nespotřebované v předchozím kalendářním
roce.

3.10

Fakturační údaje budou vždy:
ČR - Státní úřad inspekce práce

Kolářská 451/13
746 01 Opava
IČ: 750 46 962

3.11

Doba splatnosti daňového dokladu, faktury vystavené Prodávajícím, bude 30 kalendářních dnů ode
dne odeslání daňového dokladu Kupujícímu. Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání
fakturované částky z účtu Kupujícího.

3.12

Kupující nebude poskytovat jakékoli zálohové platby.

4.

Dodací podmínky

4.1

Zboží bude Prodávajícím dodáváno do míst plnění po celé České republice . Místem plnění, resp.
předání zboží bude sídlo Kupujícího a dalších 8 pracovišť, které jsou specifikovány v příloze č . 2 této
Smlouvy - Seznam míst plnění zakázky. Vzhledem ke skutečnosti, že se konkrétní adresy mohou
v průběhu realizace zakázky měnit, bude součástí každé objednávky (návrhu na uzavření Dílčí smlouvy)
bude vždy konkretizace místa plnění, které se může od přílohy č. 2 Smlouvy lišit.

4.2

Zboží bude dodáváno na určené místo plnění Prodávajícím (nebo jim pověřenou osobou) a to
v časovém rozmezí mezi 8-14 hodinou ve všední dny. Součástí dodání zboží je i rozbalení a kontrola
zboží, bude-li požadována Kupujícím (nebo jím pověřenou osobou). Změna času dodání je možná jen
po předchozím odsouhlasení Kupujícího .

4.3

Prodávající je povinen zajistit doručení plnění jakékoli objednávky do místa plnění nejpozději do
dnů ode dne doručení objednávky, přičemž platí, že lhůta začíná běžet následující den po doručení
objednávky. Připadne-li den uplynutí lhůty na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem
uplynutí lhůty nejbližší následující pracovní den Kupující připouští možnost posunutí termínu po jeho
předchozím odsouhlasení.
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4.4

Předání

a převzetí jednotlivých plnění předmětu

plnění

smlouvy bude ukončeno podpisem

oprávněných osob smluvních stran na datovaném předávacím protokolu (dodacím listu) . Za Kupujícího

je oprávněn převzít dodané zboží pověřená osoba. Pověřená osoba bude určena na každé objednávce .
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4.S

Vzhledem k předpokládanému objemu dodávek má Kupující lhůtu S pracovních dnů od jejího předání
ze strany Prodávajícího na kontrolu a převzetí dodávky. Pokud předmět dodávky, případně jeho dílčí
část, nebude odpovídat výsledku určenému v této nebo Dílčí smlouvě, má Kupující právo dodatečně
rozporovat převzetí zboží a nepřevzít vadnou část dodávky a Prodávající je povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 10 dnů, dodat nové bezvadné plnění.

S.

Práva a povinnosti smluvních stran a dodací podmínky

5.1

Prodávající se zboží zavazuje dodávat Kupujícímu v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě,
nabídce a zadávací dokumentaci.

S.2

Kupující se zavazuje hradit cenu zboží dodaného Prodávajícím a plnit další povinnosti vyplývající ze
Smlouvy.

S.3

Prodávající je povinen řádně a včas plnit všechny povinnosti stanovené touto smlouvou.

S.4

Prodávající se zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží.

S.S

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za řádně a včas dodané zboží dohodnutou cenu, na základě
předložených faktur ve lhůtách a způsobem ve smlouvě ujednaným.

S.6

Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné
plnění smlouvy, zejména dodané zboží řádně a včas převzít a převzetí zboží Prodávajícímu potvrdit.

S.7

Prodávající je povinen bezodkladně informovat Kupujícího o okolnostech, které mohou mít vliv na
úspěšnou realizaci plnění dle této smlouvy.

S.8

Prodávající je povinen poskytnout na každé Zboží Kupujícímu záruku na jakost a
reklamace zboží.

6.

Odpovědnost

6 .1

Prodávající je povinen realizovat veškerá plnění dodávek sjednaných touto rámcovou smlouvou na

řádně

a včas

vyřizovat

za vady, záruka, odpovědnost za škodu, servisní podmínky

svůj náklad a na své nebezpečí.

6.2

Vlastnictví ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením celé ceny za dodané zboží.

6.3

Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu zboží ve standardní kvalitě, v dohodnutém množství,
v obvyklém balení, bez jakýchkoli právních či faktických vad a v dohodnutých lhůtách. Případné vady
plnění nebo konkrétního druhu zboží je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného prodlení po jejich
zjištění.

6.4

Kupující požaduje výměnu (reklamaci) vadného Zboží zdarma přímo v konkrétním místě určení .

6.S

Prodávající se zavazuje ručit za případné škody způsobené jim dodaným Zbožím na zařízeních, ve
kterých bylo toto zboží použito. Veškeré opravy tiskáren probíhají v režii Kupujícího, resp. jim
určeného servisního technika. V případě, že servisní technik shledá, že se jedná o vadu způsobenou
ongina1n1m tonerem nebo příslušenstvím, jež byly dodány Prodávajícím, budou veškeré náklady na
opravu nárokovány po Prodávajícímu. Případné náklady na opravu budou Prodávajícímu
přefakturovány. V případě, že bude zařízení vlivem Prodávajícím dodaného zboží nefunkční, je
Prodávající povinen garantovat úhradu alikvotní náhrady za znehodnocení zařízení. Prodávající je
povinen tuto přefakturaci uhradit do 15 dní od odeslání faktury.
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6.6

V souladu s ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje Prodávající záruku za jakost
zboží v době trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí Kupujícím řádně
dodaného zboží. Záruční doba se staví po dobu vyřizování oprávněné reklamace vady na zboží, za
kterou nese odpovědnost Prodávající.

6.7

Prodávající se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady nejpozději do pěti pracovních dnů od
reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Za odstranění vady se rozumí dodání
shodného nebo obdobného náhradního zboží, popř. dodání chybějícího zboží. Nebude-li to možné
nebo účelné, pak bude Kupující moci požadovat přiměřenou slevu z ceny daného vadného zboží.

6.8

Prodávající se zavazuje, že po sjednanou záruční dobu bude zboží použitelné k dohodnutému nebo
obvyklému účelu. Záruka se nevztahuje na opotřebení v rozsahu odpovídajícímu obvyklému způsobu
užívání. Je-li na zboží vyznačena tzv. expirační lhůta, platí záruční lhůta do této doby. Je-li na dodané
věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy
lhůta k použití věci, skončí záruka uplynutím této lhůty. Žádná z těchto lhůt nemůže být při dodání
zboží kratší 12 měsíců, v opačném případě se má za to, že záruční doba činí 12 měsíců.

6.9

Odpovědnost

Prodávajícího za škodu a nároky z ní vyplývající se

řídí

ustanoveními § 2913 a násl.

občanského zákoníku. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk. Výše škody není stranami omezena. Škoda

se hradí v penězích nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby
Kupujícího v konkrétním případě.

7.

Sankční

7.1

V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží nebo s potvrzením objednávky je Kupující oprávněn
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny (tj. cena včetně DPH) objednaného plnění dle
Objednávky, s jejímž splněním či potvrzením je Prodávající v prodlení, a to za každý započatý den
prodlení. Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy bude Kupujícím o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován.

7.2

Uplatnění

podmínky

sankcí ze strany Kupujícího nezbavuje Prodávajícího povinnosti dodatečně splnit stanovenou

povinnost.
7.3

Kupující si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné

pohledávce dodávajícího

vůči

Kupujícímu.

7.4

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody, a to
přesahující smluvní pokutu.

8.

Kontaktní osoby

8.1

Kupující
Jméno a příjmení:
Funkce:
Telefon:
Email:

Ing. Hana Wirthová
referent veřejných zakázek
+420 739 329 008
hana .wirthova@suip.cz

Jméno a příjmení :
Funkce:

Melanie Newrzellová
správa majetku

I Clt'IUll.

Email:

ve výši

"t-'+LU 111 '+01 O::>I

melanie.newrzellova@suip .cz
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Kupující podpisem této Smlouvy potvrzuje, že každá Kontaktní osoba je oprávněna zastupovat
Kupujícího v záležitostech týkajících se plnění Smlouvy, s výjimkou činění úkonů, kterými by docházelo
ke změně Smlouvy . Kupující současně potvrzuje, že od Kontaktní osoby získal souhlas
k poskytnutí jejích osobních údajů Prodávajícímu, a to na dobu poskytován í Služeb a k výše
uvedenému účelu .

8.2

Prodávající
Jméno a příjmení:
Funkce ve společnosti:
Telefon :
Email :

Ing Milan Bureš
jednatel
572 419 730
mbures@steelmet .cz

Prodávající podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Kontaktní osoba je oprávněna zastupovat
Prodávajícího ve všech záležitostech a při všech právních a jiných úkonech souvisejících se Smlouvou.
Prodávající současně potvrzuje, že od Kontaktní osoby získal souhlas k poskytnutí jejích osobních údajů
Kupujícímu, a to na dobu trvání smlouvy a k výše uvedenému účelu .
Kontaktní osoba Prodávajícího, pro přijímání oznámení o vadách dodaného zboží a uplatnění
reklamací :
Tomáš Daňhel
Jméno a příjmení:
Funkce ve společnosti: obchodní zástupce
Telefon:
572 419 765
Email:
obchod@steelmet.cz

9.

Doba trvání Smlouvy

9.1

Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího podpisu nejpozději do doby, kdy
dojde k vyčerpání veškerých prostředků , které má Kupující k dispozici na real izaci této smlouvy (tj.
maximální celkové ceny za plnění této smlouvy), nebo nejpozději do 31. 12. 20 15, podle toho, která
skutečnost nastane dříve, s tím, že plněn í Prodávajícího bude v každém případě ukončeno nejpozději
31. 12. 2015 . Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu. Smluvní strany nejsou
oprávněny tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, nestanoví-li tato Rámcová smlouva nebo
zákon jinak.

9.2

Tato rámcová smlouva může být ukončena :
a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena,
b) vyčerpáním maximální částky na plnění dle této smlouvy,
c) písemnou dohodou obou stran,
d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech , kdy některá ze smluvních stran závaznym
způsobem poruší povinnosti uvedené v této smlouvě , případně obecně závazné právní předp i sy .
Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila .
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně .
e) Kupující je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit zejména v případech , kdy :
• Prodávaj ící nedodá objednané zboží do 1 měsíce od sjednaného data dodán í,
• Prodávající bude v prodlení s potvrzením objednávky po dobu delší než 5 pracovních dnů .

f)

Kupující nepřevzal toto zboží nebo jeho dílčí část a Prodávající je v prodlen í s plněním nového
bezvadného zboží po dobu delší nežl i 10 dnů .
• Prodávající opakovaně plní své povinnosti v rozporu s ustanoveními této Rámcové smlouvy
(zejména opakovaně se dostane do prodlení s dodáním objednaného zboží).
Prodávající je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit, zejména v případech , pokud :
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• Kupující bude v prodlení s úhradou peněžitého plnění Prodávajícímu na základě této smlouvy
po dobu delší nežli 1 měsíc, a toto peněžité plnění neuhradí ani v dodatečné lhůtě v trvání
nejméně 15 dnů stanovené mu písemně Prodávajícím.

9.3

Kupující je

oprávněn ukončit

výpovědně lhůtě, přičemž

tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční
tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi

Prodávajícímu.
9.4

Zánikem této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu
škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku smlouvy.

10.

Ustanovení společná a závěrečná

10.1 Má -li Prodávající datovou schránku, považují se veškeré zásilky zaslané Kupujícím za
dodání do datové schránky Prodávajícího, a to včetně výpovědi smlouvy.

doručené

dnem

10.2 Není-li stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a
nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
10.4 Smlouva je sepsána v
smluvních stran .

českém

může

být

měněna

jazyce ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze

10.5 Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli . Na důkaz souhlasu
s jejím obsahem připojují svoje podpisy.

Přílohy

smlouvy:

Příloha č.

1 - Kalkulace nabídkové ceny zboží

Příloha č.

2 - Seznam míst plnění

Prodávající:
STEELMET, s.r.o.

Místo, datum
Jméno
Pozice

Kupující:
ČR - Státní úřad inspekce práce
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Podpis

Místo, datum
Jméno
Pozice

V Opavě „„„„„„„.9.5„ ...10Mgr. Ing. Rudolf Hahn
Generální inspektor SUIP

2015
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