SMLOUVA č.12/.....IČ.....
(dále jen smlouva)

uzavřená mezi
fyzickou osobou:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Registrace:
Bankovní spojení
zastoupenou:

Ing. Jiří Řezníček - TECHNOR
Československé armády 216/41, 500 03 Hradec Králové
455 53 718
CZ490201042
ŽO č.j. HK-001176.1-FL/Z1, Osvědčení o registraci k DPH č.j. FÚ 1/1269/93/Vo
ČSOB Hradec Králové, č.ú. 182853046/0300
Ing. Jiřím Řezníčkem

(dále jen prodávající)
a
společností:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Registrace:
Bankovní spojení:
zastoupenou:

…....... název společnosti / fyzické osoby …............
.....ulice..., ...psč... .....město.....
…..ič.....
…..dič.....
…..zápis v OR / registrace živnostenské úřadu.....
….. číslo účtu.....
…..statutární orgán společnosti / jméno fyzické osoby.....

(dále jen kupující)

Článek I.
Předmět smlouvy
1.1

Předmětem smlouvy jsou dodávky a aktualizace platných tuzemských technických noremČSN v
rozsahu potřeb kupujícího a dle Protokolu o aktualizaci zasílaného pravidelně, jedenkrát v měsíci,
prodávajícím. Aktualizovány budouČSN v počtu a druzích dle Přílohy č.1 této smlouvy (dále „ZadáníSeznam norem“).

Článek II.
Cena služby a zboží, dodací podmínky
2.1

2.2

2.3
2.4

Cena služby aktualizace ČSN je stanovena cenovou tabulkou, která je Přílohou č.2 této smlouvy,
v závislosti na množství aktualizovaných norem ČSN. Cena za službu se rozumí bez daně z přidané
hodnoty a je určena na dobu jednoho kalendářního roku nebo jeho část úměrnou době, po kterou
je aktualizace ČSN prováděna.
Cena zboží bude vycházet z aktuálně platného ceníku, který je Přílohou č.2 této smlouvy.
Ceny v tomto ceníku byly stanoveny dohodou a rozumí se bez daně z přidané hodnoty. Prodávající
si vyhrazuje právo na změny v ceníku. O vydání nového ceníku bude prodávající informovat a dodá jej
kupujícímu s předstihem jednoho měsíce.
Zboží bude zasíláno poštou na adresu kupujícího. K celkové ceně zboží bude připočteno poštovné
a balné (dále „expediční náklady“).
Dodací termín pro objednané zboží bude stanoven po vzájemné dohodě prodávajícího a
kupujícího.
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Článek III.
Platební podmínky
3.1

3.2

3.3

Úhrada ceny služby aktualizace norem ČSN bude provedena vždy počátkem kalendářního
roku a nebo v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy. Platba bude provedena
převodním příkazem z účtu kupujícího na účet prodávajícího na základě daňového dokladu
vystaveného prodávajícím a zaslaného na adresu kupujícího.
Úhrada ceny dodaného zboží bude probíhat jednou za kalendářní měsíc převodním
příkazem z účtu kupujícího na účet prodávajícího na základě daňového dokladu vystaveného
prodávajícím a zaslaného na adresu kupujícího.
Splatnost jednotlivých daňových dokladů je stanovena na 14 dnů od data jejich vystavení.
Článek IV.
Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje vytvořit pro odběratele jedenkrát v kalendářním měsíci zprávu o nově vydaných
ČSN, změnách a opravách ČSN (dále „Protokol o aktualizaci“) skládající se ze dvoučástí:
a) v první části budou uvedeny nové ČSN, změny a opravy ČSN přímo doplňující či nahrazující normy
obsažené v Zadání-Seznam norem,
b) ve druhé části budou uvedeny novéČSN, změny a opravy ČSN, které jsou k normám uvedeným v
Zadání-Seznam norem příbuzné oborem.
Protokol o aktualizaci bude zasílán odběrateli e-mailem na adresu .....@......cz..... , v elektronické
podobě, v zabezpečeném formátu PDF pro Adobe Acrobat Reader.
4.2 Prodávající se zavazuje udržovat Zadání-Seznam norem v aktuálním stavu, tedy doplněný o náhrady
aktualizovaných norem.
4.3 Prodávající se zavazuje novéČSN, změny a opravy ČSN, uvedené v Protokolu o aktualizaci podle bodu
4.1a) této smlouvy, neprodleně po jejich obdržení od vydavateleČSN dodat kupujícímu.
4.4 Prodávající se též zavazuje zajistit pro kupujícího platné tuzemské technické normyČSN nad rámec
aktualizace, dle výběru a specifikace kupujícího, a všechny nově dodané normy doplnit do ZadáníSeznam norem a dále pravidelně aktualizovat.
4.5 Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o všech vydaných tuzemských normách ČSN a to
t
prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.technor.cz, na kterých bude seznam ěchto
norem aktuálně k dispozici, v případě zájmu kupujícího normy dodat a všechny nově dodané normy
doplnit do Zadání-Seznam norem a dále pravidelně aktualizovat.
4.6 Prodávající garantuje platnost a aktuálnost všech tuzemských norem dodávaných kupujícímu v
rozsahu informací poskytovaných vydavatelemČSN. Za neúplnost a nepřesnosti v těchto informacích
prodávající nenese žádnou odpovědnost.
4.7 Prodávající má, v případě nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu, právo účtovat kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý i započatý den opoždění platby.
4.8 Prodávající má právo pozdržet dodání zboží kupujícímu až do úplného zaplacení kupní ceny předchozí
dodávky zboží.
4.9 V případě nárůstu množství aktualizovaných norem o více než 10%, má prodávající právo doúčtovat
kupujícímu odpovídající rozdíl ceny služby aktualizace.
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Článek V.
Práva a povinnosti kupujícího
5.1
5.2
5.3

Kupující je povinen převzít nepoškozené dodané zboží a v souladu se zněním čl. III této smlouvy
zaplatit kupní cenu.
Kupující má právo průběžně měnit a doplňovat Zadání-Seznam norem, a to písemnou formou.
Kupující má právo doobjednávat další zboží nad rámec Zadání-Seznam norem, a to písemně, dle
vlastních požadavků nebo dle nabídky prodávajícího.
Článek VI.
Přechod vlastnictví

6.1

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po zaplacení kupní ceny.
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Článek VII.
Reklamace
7.1

7.2
7.3

Zjistí-li kupující při přejímce zboží jakékoliv množstevní rozdíly, vyhotoví o ěchto
t
rozdílech reklamační
zápis, který neprodleně zašle prodávajícímu prostřednictvím faxu. Prodávající má právo kontroly
oprávněnosti reklamace.
Prodávající je povinen se vyjádřit k reklamaci kupujícího do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od data
obdržení reklamace, a to sdělením, zda reklamaci uznává nebo neuznává.
V případě oprávněnosti reklamace je prodávající povinen chybějící zboží neprodleně dodat na vlastní
náklady.

Článek VIII.
Výpověď smlouvy
8.1
8.2
8.3

8.4
8.5
8.6

8.7

8.8

Tuto smlouvu je možno vypovědět pouze písemně, doporučeným dopisem.
Výpovědní lhůta činí 3 (slovy tři) kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé straně.
Kupující má, v případě opakovaného nedodržení termínu dodání Protokolu o aktualizaci a v případě
opakovaného prokazatelného nedodržení kvality dodávaných informací uvedených v Protokolu
o aktualizaci, právo vypovědět smlouvu ve zkrácené lhůtě, a to i okamžitě.
Prodávající má, v případě nedodržení termínu splatnosti faktury o více než 14 dní, právo vypovědět
smlouvu ve zkrácené lhůtě, a to i okamžitě.
Neuhrazením ceny služby aktualizace norem ČSN smlouva o Aktualizaci ČSN zaniká.
Vypovězení smlouvy ve zkrácené lhůtě musí být druhé straně sděleno písemně, doporučeným
dopisem. Vypovězení smlouvy ve zkrácené lhůtě musí předcházet písemné upozornění na neplnění
závazků vyplývajících ze smlouvy.
V případě vypovězení smlouvy s výpovědní či zkrácenou lhůtou vzniká prodávajícímu povinnost vrátit
kupujícímu poměrnou část ceny služby aktualizace úměrnou době, po kterou do konce kalendářního
roku již nebude služba aktualizace prováděna.
Vypovězením smlouvy není dotčen závazek kupujícího odebrat zboží, které již bylo uvedeno
ve vytvořeném a dodaném Protokolu o aktualizaci, a zaplatit za něj kupní cenu.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
9.1

Veškeré nároky musí být uplatněny písemně, doporučeným dopisem nebo zaslány faxem. Za datum
uplatnění je považováno datum dle podacího razítka příslušné pobočky České pošty s.p..
9.2 Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně, formou číslovaných dodatků
odsouhlasených podpisy obou smluvních stran a opatřených příslušnými datumy podpisu. Tyto změny a
dodatky se tak stanou nedílnou součástí této smlouvy.
9.3 Všechny strany této smlouvy musí být parafovány oběma smluvními stranami.
9.4 Pokud jsou v této smlouvě používány výrazy „do“, „od“ a výrazy podobného významu, vztahující se
k jakékoliv časové lhůtě, jsou vykládány tak, že uvedené datum či časovou lhůtu zahrnují. Výraz „po“ je
vykládán tak, že příslušnou časovou lhůtu nezahrnuje.
9.5 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby a nedostatky výrobních či obchodních aktivit
kupujícího, například v projektové dokumentaci, technologických postupech, dodržování zásad řízení
jakosti, apod., byť vzniklých v souvislosti s nedodáním předmětu smlouvy.
9.6 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech uvedených v této smlouvě.
9.7
Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána bez jakékoliv tísně a nátlaku,
podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.
9.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nich
ž každá strana obdrží po jednom.
9.9 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
9.10 Prodávající se zavazuje dodržovat veškeré zákony a předpisy spojené s ekologií a bezpečností práce
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Článek X.
Osoby pověřené
10.1 Osoby pověřené pro koordinaci jednotlivých dílčích dodávek, jakož i pro předání resp. převzetí návrhu
aktualizovaného ceníku jsou:

za Ing. Jiří Řezníček - TECHNOR:
za .....název kupujícího...:

Ing. Jiří Řezníček
.....jméno oprávněné osoby.....

V Hradci Králové

V .....sídlo kupujícího.....

Dne .....................................................

Dne .....................................................

Za Ing. Jiří Řezníček - TECHNOR

Za .....název kupujícího.....

.................................................
Ing. Jiří Řezníček
majitel

.................................................
.....jméno.....
.....funkce.....

Příloha: Zadání-Seznam norem
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