
KUPNÍ SMLOUVA

mezi

PRODÁVAJÍCÍM:

obchodní firma: EUROMEDIA GROUP, a.s.

sídlo: Nádražní 896/30, 150 00 Praha

zastoupená: Josefem Puld18rtem, obchodním ředitelem

IČ: 49709895

DIČ: CZ49709895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měsským soudem v Praze odd. B, vložka 21754

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2110662266/2700

dále jen prodávající, na straně jedné

a

KUPUJÍCÍM:

Obchodní firma : Mštská část Praha-Kunratice

sídlo: K Ubuši 7/10, 148 00 Praha-Kunratice

IČ: 00231134

DIČ: czooz31134

bank. spojení:

zapsaná:

živnostenský list č. j.:

zastoupeným: It“-mf 0.: té 01.7 A; A [a n Za:., fg-l/MJ‘QFOL/

dále jen kupující, na straně druhé

čl. I.

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu po dobu platnosti této smlouvy periodické a neperiodické publikace, CD, MC i

jiné zboží podle vlastního výběru kupujícího z nabídky uskutečněné prodávajícím.

Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

Smluvní strany se dohodly, že každá samostatná dodávka zboží na základě objednávky kupujícího je plněním podle této

smlouvy a vztahují se na ni v plném rozsahu smluvní podmínky dohodnuté touto smlouvou, pokud nebude výslovně

ujednáno jinak.

ČI. n.

Objednávky zboží

Kupující objednává zboží na základě nabídky prodávajícího, která může mít písemnou i ústní formu.

Objednávky mohou být učiněny telefonicky, faxem, e-mailem, písemně i ústně. V případě telefonické nebo ústní

objednávky je prodávající Oprávněn žádat jeji dodatečné písemné potvrzení. Pokud si kupující zboží vybere osobně a

okamžitě odebere, nahrazuje potvrzenou objednávku doklad o převzetí zboží, potvrzený kupujícím.

Objednávka musí obsahovat označení zboží, množství, doporučenou prodejní cenu a termín dodání. Změna objednávky

může být provedena pouze se souhlasem obou stran.

čl. 111.

Doba plnění a dodací podmínky

Prodávající se zavazuje, že bude dodávat zboží kupujícímu na adresu uvedenou v příloze této smlouvy, pokud nebude u

jednotlivých dodávek dohodnuto jiné místo plnění, a to podle odsouhlasených a potvrzených objednávek, a kupující se

zavazuje zboží převzít. Pokud nebude sjednáno místo dodání podle předcházející věty, bude prodávající dodávat zboží do

místa podnikání resp. sídla kupujícího Prodávající se zavazuje, že bude dodávat zboží vtermínech a množství podle

potvrzených objednávek a kupující se zavazu1e zboží převzít a potvrdlt převzetí na dodacím listě.

Současně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu dodací list, který bude obsahovat údaje o smluvních

stranách (Firmu, sídlo, IČ, DIC ,), specifikaci zboží (název publikace), jeho množství, kupní cenu, doporučenou prodejní

cenu, datum převzetí zboží.

Prodávající bude podle vlastního rozhodnutí dodávat kupujícímu zboží do místa určení podle odst.1 tohoto článku vlastní

dopravou nebo prostřednictvím dopravce .

Přebírá-lí kupujíd se zbožím vratné obaly, je povinen je vrátit prodávajícímu ve lhůtě 30 dnů, a to i v případě, že přebírá

zboží jménem prodávajícího od výrobce. Pokud se tak ve sjednané lhůtě nestane, je kupující povinen zaplatit cenu těchto

obalů do 14 dnů po obdržení příslušného daňového dokladu. Smluvní strany tímto sjednávají smluvní pokutu ve výši
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500,-Kč, kterou je kupulící povinen zaplatit prodávajícímu za každý vratný obal nebo paletu, kterou nevrátí prodávajícímu

v souladu s větou první tohoto odstavce. _

CI. IV.

Cena a platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Kupní cenou se rozumí doporučená prodejní cena snížená o

daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) a dále snížená o obchodnísrážku (rabat) uvedený v dodatku smlouvy.

Takto dohodnutou kupní cenu každé dodávky prodávající fakturuje kupujícímu s připočtením DPH. Faktum je prodávající
oprávněn vystavit po převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa

určení ve smyslu čl.III. odst.1 této smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, předepsané zákonem o DPH

v platném znění. Kupující se zavazuje zaplatit fakturovanou cenu ve lhůtě splatnosti. Dohodnutá lhůta splatnosti faktury je 14

dnů, pokud v dodatku není dohodnuto jinak. V případě prodlení se zaplacením fakturovaná ceny je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní úrok ve výši 0,1% : dlužné částky za každý den prodlení.

ČI. v.

Odpovědnost za vady

1. Kupující je povinen při převzetí dodávky prověřit plnění a zjištěné vady zboží musí reklamovat písemně bez zbytečného
odkladu (nejdéle do 24 hodin). Skryté vady jak ', tj. vady které při povinné prohlídce zboží kupující nemohl zjistit ani
při vynaložení odborné péče je kupující povinen reklamovat u prodávajícího bez prodlení potom, kdy vady zjistil, reSp.
kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. Zákonná odpovědnost za vady ve smyslu předcházející věty je
v délce dvou let od dodání zboží. Vadné výtisky musí být k řádnému uplatnění reklamace předány prodávajícímu.

2. V reklamac| je kupující povinen uvést, jak se vada projevuje a zároveň navrhnout způsob vyřízení reklamace.

3. V případě oprávněné reklamace pcskytne prodávající nové bezvadné plnění. V případě neodstranitelné vady a
nemožnosti poskytnout nové bezvadné plnění, poskytne prodávající kupujícímu za vadné zboží linanční náhradu ve výši

sjednané kupní ceny.

ČI. v1.

Důvěrnost informací

Obě smluvní strany shodně prohlašup', že veškeré informace (ňnanční, platební, množstevní a jiné) získané smluvními
stranami pH člnnosti podle této smlouvy jsou důvěrné, pokud nejsou přímo předmětem obchodního tajemství. Tyto údaje

nami žádná ze smluvníd'i stran sdělit jiným osobám ani je využít pro sebe nebo pro jiné osoby bez souhlasu dotčené
smluvní strany. Tato povinnost trvá i po ukončení této smlouvy. V případě, že kterákoli ze smluvních stran poruší toto

smluvní ustanovení, vzniká druhé smluvní straně nárok na náhradu způsobené škody.

čl. vn.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě nebo na dodacích listech výslovně ujednáno jinak, platí obecná ustanovení nového

občanského zákoníku.

Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Dva Stejnopisy obdrží kupující, jeden stejnopis obdrží prodávajío'.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Tuto smlouvu lze vypovědět oboustranně v jednom’sl'énl' výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta počíná běžet ode dne
následujíuho po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva může rovněž skončit písemnou dohodou smluvních

' stran.

6. Smltrr1vní strany se zavazují ňnanční závazky : ukončené smlouvy vypořádat nejpozději do 30 dnů od zániku smluvního
vzta u.

7. Současně s podepsanou smlouvou předá kupující prodávajícímu výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list,

pokud podniká jako fyzická osoba.

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a smluvní strany podepisují tuto smlouvu na důkaz

/'šouhlasu s obsahem.
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kupující :



PRODÁVAJÍCÍM:

obchodní finna:

sídlo:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

mezi

EUROMEDIA GROUP, a.s.

Nádmžní 896/30, 150 00 Praha

Josefem Pulchartem, obchodním ředitelem

49709895

CZ49709895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 21754
bankovní spojení:

dále jen prodávající

a

KUPUJÍCÍM:

firrna:

sídlo/místo podnikání:

fakturační místo:

IČ:

DIČ:

bankovnl' spojení:

zapsaná:

živnostenský list č. j.:

zastoupeným:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2110662266/2700

Městská Část Praha-Kunratice

K Libuši 7/10, 148 00 Praha-Kunratice

K Libuši ?]10, 148 00 Praha-Kunratice

00231134

C200231134

dále jen kupující, na straně druhé

Místo převzetí zboží:

Ujednání:

1. Nebude-li písemně či mailem sjednáno jinak nebo po přihlášení kupujícího na velkoobchodním webových stránkáchumí se kupní cenou v případě zboží produkce jiných subjektů než prodávajícího doporučená
prodejní cena snížená o DPH a dále snížená :) základni rabat ve výši 28% z doporučené prodejní ceny bez DPH.

2.SWK_14 dní

VPi'az'e dne: Kč? (7 ' 9203/5

prodávajícího uvedeno jinak, roz

Místní veřejná knihovna v Praze-Kunraticídi, Golčova 24, Praha—Kunratice

V............... ..dne:

Kupující:


