
Smluvní strany

Amiro, s r.o.
se sídlem: Počernická 272/96, 10800 Praha 10 

IČ:60464666, DIČ: CZ60464666 
Bankovní spojení: 2204596001/5500 

zastoupená ......................................... 
jednatelem společnosti

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze; oddíl C, vložka 26593 .

dále jen prodávající

a

v  r

Česká republika,Úřad pro civilní letectví
IČ: 48134678, se sídlem Letiště Ruzyně, 160 08, Praha 6

Bankovní spojení:

dále jen kupující

uzavřely tuto

kupní smlouvu

o dodávce zboží a služeb

podle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 1
Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá aktivní prvek S-Series S150 díe nabídky za dne 
10.11.2011.

2. Kupující se zavazuje poskytnou potřebnou součinnost, zboží převzít a zaplatit prodávajícímu 
cenu zboží ve výši podle či.3 této smlouvy.

3. Prodávající prohlašuje, že má všechna práva k navrženému řešení a provedení díla.

Článek 2
Dodací podmínky

1. Místem plnění je budova kupujícího na adrese kupujícího. Termín plnění je do 1.12.2011. 
Záruka je 24 měsíců od data dodání.

Článek 3
Cena a platební podmínky

1. Cena zboží je stanovena na základě nabídky prodávajícího ze dne 22.10.2010.
Cena zboží včetně dopravy činí celkem: 1 015 000,- K č bez DPH (DPH 20% Kč)
1 218 000,- K č  včetně DPH

(slovy: Jeden milion dvěstě osmnást tisíc)

Cena zboží bude prodávajícím fakturována nejdříve dnem dodání zboží. Účetní daňové doklady - 
faktury budou vystaveny s lhůtou splatnosti 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
kupujícímu, přičemž za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího 
ve prospěch účtu prodávajícího .

Článek 4
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Při prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,06% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.

2. Při prodlení kupujícího s placením zboží déle než 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury 
kupujícímu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,06% z nezaplacené částky za každý den 
prodlení.

Článek 5
Přechod vlastnického práva ke zboží

1. Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě, že kupující 
bude se zaplacením smluvené ceny nebo její části v prodlení delším než 90 kalendářních dní, je 
prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat nezaplacené zboží zpět.
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Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jedno a kupující 
tři vyhotovení.

2. Tato smlouva se řídí obchodním zákoníkem a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními 
stranami.

3. Text smlouvy je veřejně přístupnou listinou.

V Praze dne
z  /  y /

prodávající

V Praze dne
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