
obiednavatel:
Název objednavatele:
Sídlo:
lč:
Dlč:
Jednající:
Bankovní spojení:
dó le j e n,,obj ed navate l "

Dodavatel:
Název dodavatele:
Sídlo:
lč:
DlČ:
Bankovní spojení:
Jednající:
Firma je zapsána v OR
dále jen ,,dodovatel"

l nstitut postgrad uáIního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 24t2l85,100 05 Praha 10

00023841
cz0oo2384L
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA - ředitel
KB Praha ].0, č. účtu 19535101/0100

DUMTECHNO s.r.o.
JeremenkovaLl44, Praha 4,t47 0O

282tl723
cz282lt723

Předmětem této smlouvy jsou dodávky instalatérského materiálu uvedené v dílčích plněních

na základě objednávek spadajících pod tuto rámcovou smlouvu.

1) Dodavatel

v nabídce

smlouvy.

se zavazuje po dobu

č. 16NA00037, která

účinnosti této smlouvy dodržovat slevy jím uvedené

tvoří přílohu č. 1, která tvoří nedílnou součást této

1) Dodržet termín splatnosti faktur dodavatele.

1) Sleva za předmět smlouvy je stanovena dle Přílohy č. 1 - Nabídka č. 16NA00037 a je

platná po dobu účinnosti této smlouvy. V případě, že požadovaný předmět nebude
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uveden v Příloze Č. !, bude sleva stanovena z cenové nabídky dodavatele nebo
aktuálního katalogu dodavatele a bude na ní nahlíženo jako by v příloze č. 1 byla od
samého začátku.

2) Výsledná cena zboŽÍ po slevě je koncová, nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady
spojené s prodejem zboží dle článku č. l a případné další poplatky.

3) Zlevněná Cena je v této smlouvě a v příloze č. 1 myštena jako cena bez DPH.
4) Faktura bude objednavateli vystavena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny

náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákon a č. 235/2OO4 Sb. o dani z
Přidané hodnotY, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít
odPovídající náleŽitosti, je objednavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 15 dnů zpět
dodavateli k doPlněnÍ, aniŽ se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti
PoČÍná běŽet znovu od oPětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

5) NezbYtnou souČástí faktury dodavatele je kopie potvrzení o převzetí zboží
objednavatelem.

6) SPlatnost faktur je stanovena v délce 30 dnů ode dne doručení na adresu objednavatele:
lnstitut postgraduálního vzdětávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10, 1oo 057) V PříPadě Prodlení objednavatete s úhradou od uvedené splatnosti faktury může po 14
dnech dodavatel uPlatnit nárok na Úrok z prodlení ve výši o,o2 %z neuhrazené částky za
kaŽdý i jen zaPoČatý den prodlení. Platební povinnost objednavatele je splněna dnem
PřiPsání fakturované Částky v plné výši včetně příslušné DpH na účet dodavatele.
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1) Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců od data podpisu smlouvy smluvními stranami.2) Maximální vrýše plnění je stanovena ve v,ýši 45o ooo Kč bez DPH.
3) Platnost smlouvY konČÍ s koncem doby, na kterou smlouva byla uzavřena nebo v případě

vyčerpánístanoveného limitu, záleží na situaci, která nastane dříve.
4) VýPovědní lhŮta je stanovena v délce tří měsíců od data prokazatelného převzetí

písemné výpovědi druhou stranou,

1) Odpovědnost dodavatele za vady zbožíse řídí ust. § 2099 a násl. Občanského zákoníku.2) Na dodávaný Předmět smlouvy se vztahuje záručnídoba minim álné 24měsíců.
3) Dodavatel souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí smluvního vztahu.

ul _ ávĚnrčruÁ uJEDNÁNí

1) Tato smlouva bYla vYhotovena ve dvou originálech , z nichž dodavatel i objednavatel
obdrží po jednom výtisku.



Případné změny, či dodatky k této smlouvě jsou možné jen na základě písemného
dodatku podepsaném oběma smluvními stranami.
smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu smluvními stranami.
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NABíDKA č. 16NA0o037
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Dlé: CZ28211723 147 oo Podolí (ěást)
Telefon: 241432359
Mobil: 606 402 886
E-mail: info@dumtechno.cz
www,dumtechno.cz

Nabídka č.: 16NAO0037
Datum zápisu: 20,05,2016
Platno do: "

Odběratel: lč: 0002384'|
DlČ: CZO0O23841

lnstitut postgraduálního vzdelávání ve zdrav(
Ruská 2412185
100 00 Praha

Množstvl J.cena Sleva Cena %DpH DPH Kě Celkem

hadice sprchova dvouzamkova
natahovaci 150-175cm,
61 10c.cR"150
sprchova. koncovka NELA
anticalcare chro'm, 1082 CR
Ventil napouštěcíA15 boění 1/2'',
A151l2"
Ventil napouštěcí A1 5 boění 3/8'',
A15 3/8"
Ventil vypouštěcí 42000 pro
keramické nádrže splachování
§tarťstop , A2000
Ventil vypouštěci TE-4549Bn bílá
, 621 165
D/KoV,o KoVoVÝ DRŽAK
§PRcHY, D/KoV,0
RUMBA držák toaletního papíru s
krytem, RB107
RUMBA mýdlenka drátěná,
RB1 03
Polar New umyvadlová baterie
chrom, s výpust, PN21
polar New vanová baterie bez
příslušenství rozteč 1 50mm,
PN54B
Sifon umyvadlový bez výpusti
5753 kovový 5/4" x 32 mm,
100674
Rohový ventil vřetenový Schell
Sanland 112" x3l8" bez matky ,

970350000
Flexi hadice nerezová 112" x3l8''
MM 300 mm, 0
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165,0019,03%

1 463,00 28,00o/o

1521,0028,00o/o

430,0016,807o

95,0015,00%
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Součet položek
zaokrouhlení
CELKEM K tJHRADĚ

825,00 4 753,37
0,63

4 754,00

Ekonomický a infoímaění systém PoHoDA '

nalura, č.4

Koneěný příjemce;


