Objednávka

k realizaci plnění veřejné zakázky č.j. VZ27/2019

KUPUJÍCÍ

PRODÁVAJÍCÍ

Český rozhlas
sídlem: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ: 45245053 DIČ: CZ45245053
bankovní spojení: 1001040797/5500

Název subjektu
sídlem: Adresa 00, 000 Město
IČ: 00000000 DIČ: CZ00000000
bankovní spojení:

Zástupce pro věcná jednání:
Marcela Forejtová
tel.:
e-mail: marcela.forejtova@rozhlas.cz

Zástupce pro věcná jednání:
Jméno Příjmení
tel.:123 456 772, mobil: 123 456 478
e-mail: jmeno@subjekt.cz

PŘEDMĚT A CENA PLNĚNÍ:

Typ mobilního telefonu

Počet kusů

Cena za 1 kus v Kč bez
DPH

Cena celkem za
všechny kusy v Kč bez
DPH

Cena celkem v Kč bez DPH
Výše DPH v Kč (sazba DPH 21%)
Cena celkem v Kč vč. DPH

DOBA PLNĚNÍ:

Zboží bude dodáno nejpozději do DOPLNIT.
MÍSTO PLNĚNÍ:

Místem dodání zboží je Český rozhlas, Balbínova 15,120 99 Praha 2.
Poskytnutí plnění bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu.
PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Výše uvedená cena zboží je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související
s poskytnutím plnění dle této objednávky (např. doprava plnění do místa plnění, zabalení plnění
apod.).
Výše uvedená cena plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), který
vystaví prodávající kupujícímu po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
Splatnost faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení, a to za předpokladu, že k doručení faktury
kupujícímu dojde do 3 dnů od data jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury činí
splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení kupujícímu.
Prodávající prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen „ZoDPH“), tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se
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dohodly, že v případě, kupující bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH, je
kupující oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet
příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného
plnění za řádně uhrazenou. Kupující má právo odstoupit od této objednávky v případě, že
prodávající bude prohlášen za nespolehlivého plátce před poskytnutím plnění dle této objednávky.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na plnění v délce 24 měsíců.
SANKČNÍ PODMÍNKY:

Bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží nebo jeho části dle této objednávky, zavazuje se
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží za každý započatý den
prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody v plné výši
vzniklé z téhož právního důvodu.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do DOPLNIT.
Práva a povinnosti vzniklá z této objednávky se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Potvrzení objednávky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

V Město dne DOPLNIT

V Praze dne DOPLNIT

podpis / razítko prodávajícího

podpis / razítko kupujícího
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