KUPNÍ SMLOUVA - č.j.: MV-24855-5/SIK5-106-2011
(dále jen „smlouva“)
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Originální barvonosné médium HP Q2610A (černá) pro
tiskárnu HP LaserJet 2300DTN
Originální barvonosné médium Oki cyan toner do C9600,
C9650 (na 15.000 stránek) pro tiskárnu OKI C9650
Originální barvonosné médium Oki magenta toner do C9600,
C9650 (na 15.000 stránek) pro tiskárnu OKI C9650
Originální barvonosné médium Oki (žlutý) toner do C9600,
c9650 (na 15.000 stránek) pro tiskárnu OKI C9650
Originální barvonosné médium Oki (černý) toner do C9600,
C9650 (na 15.000 stránek) pro tiskárnu OKI C9650
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Předmět plnění

Cena za j. m. bez
DPH (Kč)
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Materiálové
číslo

Číslo položky

Kupující:
Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupená Ing.
Vladimírem Vošickým, Ph.D., ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací
Prodávající:
Spis. zn.
:
CS Data, s.r.o.
Vyřizuje
: Kateřina Vrábliková
Kpt. Vajdy č.p. 3017/2
Telefon
: 596 729 100
70030 Ostrava - Zábřeh
Fax
: 596 729 101
DIČ: CZ 61973629
IČ:61973629
Mobil
: 777 333 292
Bankovní spojení: KB, č.ú.: 7715060287/0100
e-mail
: katerina.vrablikova@csdata.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
http
:
v Ostravě oddíl C, vložka 7412
Zastoupený: Hanou Krůčkovou
funkce: jednatel
Kupující a prodávající jsou společně nazýváni „smluvní strany“.
Kontaktní údaje kupujícího:
Vyřizuje
: Monika Míšková
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Telefon
: 974 841 419
poštovní schránka 155
Fax
: 974 841 055, 974 841 089
140 21 PRAHA 4
e-mail
: mmiskova@mvcr.cz
Bankovní spojení:
Fakturace:
: ČNB Praha
Název
Způsob úhrady : převodním příkazem
: 0710
Směr. numer. kód
Účtujte
: fakturou s DPH
: 3605-881
Fakturace na adresu: MV, P.O. BOX 155, 140 21 PRAHA 4
Číslo účtu
Místo plnění:
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění:
Sklad MV „21“, Olšanská 4, 130 00 Praha 3
p. Miloslav Trachta
: prodávajícím
Telefon: 974 841 727
Fax: 974 841 055
Způsob dopravy
Z důvodu připravenosti k převzetí předmětu plnění žádáme o
Dodání předmětu plnění je možné pouze v pracovních
telefonické vyzvání před jeho dodáním v pracovní době, tj. v
dnech v době: pondělí-čtvrtek 8:00-16:00,
pondělí-čtvrtek 7:30-16:15, v pátek 7:30-15:00.
pátek 8:00-14:30

Záruční doba: 24 měsíců od data dodání.
V případě změny typu kterékoliv součásti předmětu plnění, ceny předmětu plnění nebo termínu plnění, nelze realizovat
dodání a fakturaci předmětu plnění !
Přílohy : -0Počet listů: -1Počet položek předmětu plnění: -5Termín plnění: do 14 dnů od uzavření smlouvy
Celková cena:
58.033,20 Kč s DPH
Platba po dodání Na fakturu a dodací list uveďte číslo jednací této smlouvy. Součástí faktury musí být dodací list, potvrzený osobou oprávněnou k převzetí předmětu plnění – bez tohoto
dokladu nelze fakturu proplatit. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění a s použitím § 409 a následujících tohoto zákona
uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 18, odst. 3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění tuto smlouvu. Dílčí plnění se nepřipouští. Prodávající poskytuje záruku na
předmět plnění 24 měsíců od data dodání. Předmět plnění je možno dodat ihned po oboustranném podepsání smlouvy. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran
a to pouze formou písemných dodatků ke smlouvě. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž kupující a prodávající obdrží po jednom výtisku. Smluvní
strany prohlašují, že jejich označení ve smlouvě odpovídá aktuálnímu zápisu v obchodním rejstříku či na roveň postavenému jinému zápisu (dále jen „OR“), údaje ve smlouvě uvedené
nejsou dotčeny změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými v OR, uzavření smlouvy je v souladu s právním řádem České republiky a interními akty řízení, jakož i v plném
zájmu smluvních stran, smlouvu si před podepsáním pečlivě přečetly a smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, vážně a nikoliv v tísni ani za jednostranně nevýhodných
podmínek pro některou smluvní stranu, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva je platná a účinná po podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran
uvedenými ve smlouvě.

Prodávající:
jednatel CS Data, s.r.o.
Hana KRŮČKOVÁ v.r.
Datum : 15.3.2011

razítko

Kupující :
ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací
Ing. Vladimír VOŠICKÝ, Ph.D. v.r.
Datum : 21.3.2011
razítko

Po vzájemném potvrzení smluvního vztahu kupující předá jeden podepsaný výtisk smlouvy prodávajícímu.
Nedílnou součástí smlouvy jsou Platební a obchodní podmínky MV uvedené na druhé straně tohoto listu smlouvy.

