
[Název klienta]

SMLOUVA  č. 22 / [IČO]
(dále jen smlouva)

uzavřená mezi

Společností:
Se sídlem:
IČ / DIČ:
Registrace:

Bankovní spojení:
Zastoupenou:

TECHNOR print, s.r.o.
K Sokolovně 439/11, 503 41 Hradec Králové
06655327 / CZ06655327
Spis C 40706 vedený u Krajského soudu Hradec Králové
Osvědčení o registraci k DPH č.j. 65127/18/2701-40511-602233
Raiffeisenbank Hradec Králové, č.ú. 386203002/5500
Ing. Jiřím Řezníčkem - jednatelem společnosti

(dále jen "prodávající")

[Ulice a č.p.], [PSČ] [Město]
[IČO] / [DIČ]
[Rejstřík]

Společností:
Se sídlem:
IČ / DIČ:
Registrace:
Zastoupenou:

(dále jen "kupující")

statutárním orgánem společnosti

I.  -  Předmět smlouvy

1.1 Předmětem  smlouvy  je  zpracování  a  poskytování  informací  o  nově  vydávaných  normách  ČSN,
změnách  a  opravách  norem  ČSN,  o  rušení  norem  ČSN  a  jejich  náhradách  v  rozsahu  potřeb
kupujícího  (dále  jen  "Aktualizace ČSN").  Aktualizovány  budou  normy  ČSN  dle  Přílohy č.1  (dále
"Zadání-Seznam norem").

II.  -  Cena služby

2.1 Cena  služby  Aktualizace ČSN  je  stanovena  cenovou tabulkou  v  Příloze č.2  smlouvy,  v  závislosti
na  počtu  titulů  aktualizovaných  norem.  Cena  za  službu  se rozumí  bez  Daně  z přidané  hodnoty.
a  je  stanovena  na dobu  jednoho  kalendářního roku  nebo  úměrně  jeho části,  po kterou  je služba
Aktualizace  ČSN  prováděna.

III.  -  Platební  podmínky

3.1 Úhrada  ceny  služby  Aktualizace  ČSN  bude  provedena  vždy  počátkem  kalendářního  roku  nebo
v  kalendářním  měsíci,  ve  kterém  došlo  k  podpisu  smlouvy.  Platba  bude  provedena  převodním
příkazem  na  účet  prodávajícího  na  základě  daňového  dokladu  vystaveného  prodávajícím.

3.2 Splatnost  daňových  dokladů  je  stanovena  na  14  dnů  od  data  jejich  vystavení.

IV.  -  Práva  a  povinnosti  prodávajího

4.1 Prodávající  se  zavazuje  vytvořit  pro  kupujícího  jedenkrát  v  kalendářním  měsíci  zprávu  o  nově
vydaných normách ČSN,  změnách a opravách ČSN a o zrušených ČSN a jejich náhradách (dále jen
"Protokol  o  aktualizaci").  Součástí  Protokolu  bude  také  nabídka  nově  vydávaných  norem  ČSN,
které  jsou  k  normám  uvedeným  v  Zadání-Seznamu norem  příbuzné  oborem.
Protokol o aktualizaci  bude zasílán  kupujícímu  e-mailem  v  elektronické  podobě  ve  formátu  PDF

[E-mail].na  adresu:

a



4.2 Prodávající  se zavazuje  udržovat  Zadání-Seznam norem  v  aktuálním stavu,  doplněný  o náhrady
aktualizovaných  norem  ČSN.

4.3 Prodávající  garantuje  platnost  a  úplnost  údajů  uváděných  v  Protokolu  o  aktualizaci  v rozsahu
informací poskytovaných vydavatelem norem ČSN. Za neúplnost a nepřesnosti v těchto informacích
prodávající  nenese  žádnou  odpovědnost.

4.4 V  případě nárůstu  počtu titulů  aktualizovaných norem ČSN  o více  než 10%  má prodávající právo
doúčtovat  kupujícímu  odpovídající  rozdíl  ceny  služby  Aktualizace ČSN.

V.  -  Práva  a  povinnosti  kupujícího

5.1 Kupující  má  právo  průběžně  měnit  a  doplňovat  Zadání-Seznam norem,  a to  písemnou  formou.

VI.  -  Výpověď  smlouvy

6.1 Tuto  smlouvu  je možno vypovědět  pouze písemně. Výpovědní  lhůta činí  jeden  kalendářní  měsíc
a  počíná běžet  prvním dnem  měsíce následujícího  po kalendářním  měsíci, v němž  byla výpověď
prokazatelným  způsobem  doručena  druhé  smluvní  straně.

6.2 V  případě  nedodržení splatnosti  úhrady  ceny  služby  Aktualizace  ČSN  o  více  než  14  dnů  má
prodávající  právo  poskytování  služby  Aktualizace ČSN  pro  kupujícího  ukončit  okamžitě.

6.3 V  případě vypovězení smlouvy  vzniká prodávajícímu  povinnost  vrátit  kupujícímu  poměrnou  část
ceny služby  Aktualizace ČSN  úměrnou  době,  po kterou  do konce  kalendářního roku  již  nebude
služba  Aktualizace ČSN  pro  kupujícího  prováděna.

VII.  -  Závěrečná  ustanovení

7.1 Veškeré  nároky  musí  být  uplatněny  písemně.  Za  datum  uplatnění  je považováno  datum  přijetí
nároku  druhou  smluvní  stranou  prokazatelným  způsobem.

7.2 Jakékoliv  změny  a  dodatky  smlouvy  musí  být  učiněny  písemně,   formou  číslovaných  dodatků,
stvrzených  podpisy  obou  smluvních stran  a  opatřených  datumy podpisu.  Tyto změny  a  dodatky
a  dodatky  se  tak  stanou  nedílnou  součástí  smlouvy.

7.3 Všechny  strany  smlouvy  musí  být  parafovány  oběma  smluvními  stranami.

7.4 Pokud jsou v této smlouvě používány výrazy  "od",  "do"  a výrazy podobného významu, vztahující se
k jakémukoliv časovému údaji,  jsou vykládány tak,  že uvedené  datum  nebo  časový  údaj  zahrnují.
Výraz  "po"  je  vykládán  tak,  že  příslušný  časový  údaj  nezahrnuje.

7.5 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  nebo  chybami  v  předmětu  smlouvy.

7.6 Obě strany se zavazují  řešit spory a problémy,  které ze smlouvy nebo v souvislosti  s ní  vyvstanou,
cestou vzájemné dohody. Nedojde-li  k dohodě, bude o sporných záležitostech rozhodovat Rozhodčí
soud  při  Hospodářské  komoře  ČR  a  Agrární  komoře  ČR.

7.7 Smluvní strany se zavazují  zachovávat  mlčenlivost o všech skutečnostech uvedených  ve smlouvě.

7.8 Smluvní  strany výslovně prohlašují,  že tato smlouva  byla sepsána  bez  jakékoliv  tísně  a  nátlaku,
podle  pravé  a  svobodné  vůle  obou  smluvních  stran.

7.9 Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  originálech,  z  nichž  každá  strana  obdrží  po  jednom.

7.10 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7.11 Prodávající se zavazuje dodržovat veškeré zákonné předpisy spojené s ekologií a bezpečností práce.



VIII.  -  Osoby  pověřené

8.1 Osoby  pověřené  pro koordinaci požadavků  změn a doplnění  v Zadání-Seznamu norem  a předání
a  převzetí  Protokolu  o  aktualizaci  jsou:

Ing. Jiří Řezníček za  TECHNOR print, s.r.o.

[Kontaktní osoba] za [Název klienta]

Hradec Králové [Město]

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

.......................................................... ..........................................................
za TECHNOR print, s.r.o. za [Název klienta],

Ing. Jiří Řezníček - jednatel statutární orgán

Přílohy:  1)  Zadání-Seznam norem
2)  Cenová tabulka - cena služby Aktualizace ČSN


