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Kupní Smlouva

násl.

zákona

č.

Ev.

č.

smlouvy: KK03083/2019

89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění

Článek I.
Smluvní strany
Karlovarský kraj
se sídlem:
zastoupený:

IČO;
DIČ:
bankovní spojení:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Mgr. Monikou Havlovou, vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě č. VII.
odst. 1 písm. d) Řádu ředitelky krajského úřadu č. 07/2016 Podpisový
řád

70891168

CZ70891168

Komerční banka,

a.s.

číslo účtu

pobočka Karlovy Vary

Československá obchodní banka,

a.S.

číslo účtu:

Česká

spořitelna, a.s.

číslo účtu:

PPF Banka

a.s.

číslo účtu:

(dále jen „„kupující")

21

MEDIA a.s.
se sídlem:

Ičoz
DIČ;

Botanická 252/6, 362 63 Dalovice

28500091

CZ28500091
zastoupená:
Ing. Tomáš Komínek, MBA, předseda představenstva
registrace ve veřejném rejstříku: zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu

v Plzni, oddíl B, vložka 1497
bankovní Spojení:
Komerční banka
číslo účtu'

plátce

DPH:

ano

(dále jen „Prodávající“)

(Společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže

uvedeného dne, měsíce

a roku tuto kupní

Smlouvu

(dále jen ,,smlouva“):

,Čıánek II.
Učel smlouvy
tisku

plnobarevného digitálního
Účelem Smlouvy je nákup plastových termohrnků, včetně
Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže
na vložený papír mezi stěny hmku, V rámci
2020, a to za podmínek podle Smlouvy.

l.

ČR

Čıánek III.
Předmět plnění
plastových dvouvrstvých
zavazuje odevzdat kupujícímu 2.000 ks
digitálního
plnobarevného
včetně
termohmků S otvorem na pití ve víčku v černé barvě,
hmku, dle vzoru uvedeného vpříloze Smlouvy,
tisku na vložený papír mezi Stěny
k tomuto zboží.
a umožnit mu nabytí vlastnického práva
se

1.

Prodávající

2.

převzít a zaplatit dohodnutou kupní
Kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího
cenu.

Čıánek IV.

Kupní cena
l.

Kupní cena za zboží speciﬁkované v
stran
-

2.

smlouvy

je stanovena

dohodou smluvních

činí
na základě cenové nabídky prodávajícího a

cena za

1

cena za

l

DPH Zl

-

čl. III.

ks bez

%:

ks

S

DPH:

DPH:

cena celkem bez DPH:
DPH 21 celkem:
cena celkem S DPH:

%

58,40
12,30
70,70

Kč
Kč
Kč

Kč
29.694 Kč

l4l .400

171.094

Kč

veškerých nákladů,
nejvyšší a nepřekročitelná Se započtením
inﬂace).
rizik, zisku a finančních vlivů (např.

Cena je Sjednána jako cena

Článek V.
Platební podmínky
l.

2.

uhrazena jednorázově bezhotovostním
Kupní cena bude kupujícím prodávajícímu
smlouvy.
převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví

Sedmdesát jedna tisíc devadesát čtyři
Sjednanou cenu ve výši l7l.O94 Kč (slovy: sto
Zaplatí kupující po řádném, úplném
korun českých) včetně DPH vzákonné výši
v čl. III. Smlouvy na základě faktury vystavené
a včasném dodání zboží Speciﬁkovaného
30 dnů ode dne jejího vystavení, a to
ze Strany prodávajícího Se splatností do
prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy
bezhotovostním převodem na bankovní účet
Straně po podpisu smlouvy).
(nebo na účet prokazatelně Sdělený druhé

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované kupní ceny na účet
prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy (nebo na účet prokazatelně sdělený druhé straně
po podpisu Smlouvy).
"

Clánek VI.
Termín, místo a čas plnění
Místem plnění

je Krajský úřad Karlovarského kraje,

Vary.

Závodní 353/88, 360 O6 Karlovy

Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží ve lhůtě do 15. listopadu 2019.

Zboží bude prodávajícím odevzdané kupujícímu v místě plnění po předchozím projednání
a odsouhlasení konkrétního termínu a hodiny oprávněnou osobou kupujícího, a to
v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Článek VII.

Předání a převzetí zboží
Prodávající se zavazuje zboží v dohodnutém množství odevzdat kupujícímu v termínu,
místě a čase speciﬁkovaném V čl. VI. smlouvy.
Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží.

Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží za splněný okamžikem
protokolámího převzetí zboží kupujícím bez vad. Pro účely této Smlouvy se stanovuje, že
zboží má rávní vad 'estliže 'e v okamžiku řevodu vlastnictví na ku u`ícího zatíženo

právem

7

třetí

osoby.

Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení
stran v předávacím protokolu, který bude vyhotoven ve 2 vyhotoveních, a bude obsahovat
označení osoby prodávajícího a kupujícího, speciﬁkaci a množství zboží, místo a datum
jeho předání. Předávací protokol bude podepsán oběma smluvními stranami. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.
Kupující není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že
kupující odmítne zboží převzít, Sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska
a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněn:

za prodávajícího: Ing. Tomáš Komínek,
za kupujícího:
Ing. Pavel Kubeček.

MBA

Článek VIII.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího

okamžikem předání

_

a převzetí zboží.

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání
a převzetí zboží.

„-

Článek IX.
Sankce
1

Vpřípadě, že prodávající nedodrží podmínky plnění stanovené V čl. VI. smlouvy,
je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 85.000 Kč (slovy:
osmdesát pět tisíc korun českých).

Na smluvní pokutu dle odst. l tohoto článku není právní nárok V případě, že k porušení
povinností nebo závazků vyplývajících ze smlouvy došlo V návaznosti na skutečnost, že
druhá smluvní strana neposkytla nezbytnou součinnost nebo k porušení došlo zaviněním

2

druhé smluvní strany.

3

Ocitne-li se kupující v prodlení S úhradou ceny dle čl. V. smlouvy je kupující povinen
Z dlužné částky za každý den
uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1
prodlení.

4

Veškeré platby dle tohoto článku jsou smluvní strany povinny uhradit bezhotovostním
převodem na bankovní účet druhé smluvní strany uvedený V záhlaví Smlouvy (nebo na
účet prokazatelně sdělený druhé straně po podpisu smlouvy), a to do 30 dnů ode dne
odeslání písemné výzvy k jejich úhradě.

5

Smluvní pokuta se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet
druhé oprávněné strany.

6

Ujednáním výše uvedených smluvních pokut není dotčeno právo na úhradu škody
v plném rozsahu, která by kterékoliv straně vznikla porušením povinností druhé strany
uvedených ve smlouvě.

%

Prodávající se zbavuje povimosti uhradit smluvní pokutu a nahradit škodu, prokáže-li,
že mu ve splnění zabránila dočasně nebo trvale vyšší moc, jako mimořádná
nepředvídatelná a neodvratitelná překážka (např. přírodní katastrofa, pád letadla, krádež,
povstání, nepokoje apod.), vzniklá nezávisle na jeho vůli.

Článek X.
Zánik smlouvy
l.

Tato smlouva zaniká:
a)

písemnou dohodou smluvních stran,
smlouvy pro její podstatné porušení druhou Smluvní stranou,
S tím, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
nezaplacení kupní ceny za zboží a ceny za dopravu a clo ve lhůtě uvedené ve

b) odstoupením od této

faktuře prodávajícího,

-

-

2.

nedodání zboží V termínu uvedeném v čl. VI smlouvy,
nedodání zboží V požadované kvalitě a dle vzoru v příloze smlouvy.

Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku prodávajícího
probíhá insolvenční řízení, nařízena exekuce nebo nařízen výkon rozhodnutí, či pokud byl
insolvenční návrh na prodávajícího zamítnut pro nedostatek majetku nebo pokud
prodávající vstoupí do likvidace nebo bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku. Převzetím

íı
zboží právo kupujícího odstoupit od Smlouvy pro důvody uvedené
Výše V tomto odstavci

zaniká.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odůvodněného písemného
projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Vpřípadě odstoupení
vrátí
prodávající kupujícímu úhrady poskytnuté dle čl. V. Smlouvy, a to do
15 dnů ode dne
odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy Se nedotýká Zejména nároku na náhradu škody a smluvní
pokuty.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
_

Vztahy smluvních

stran blíže

neupravené Se

řídí

zákonem

č.

89/2012

Sb.,

občanský

zákoník, ve znění pozdejsích předpisů a dalšími obecně závaznými právními
předpisy

Ceské republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění
vregistru smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registnı smluv
(zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen formou písemných
vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich
pravé
a svobodné vůle, nikoliv V tísni ani za jinak nápadně nevýhodných
podmínek.
Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit na třetí osobu žádné
ze Svých práv
žádný ze svých závazků plynoucí z této Smlouvy ani Smlouvu jako celek.

ani

Je-li

nebo

stane-li se některé ustanovení

smlouvy neplatné

či

neúčimé, nedotýká

se to

ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účimiá. Smluvní st1`any
se V tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčimıé novým
ustanovením platným
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu

ustanovení neplatného

neúčimiého.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž

prodávající.

tři

či

obdrží kupující a jeden

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé V souvislosti S realizací
smlouvy
budou řešeny smímou cestou - dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou
Spory
řešeny před příslušnými obecnými soudy.
Smluvní strany se dohodly, že Veškerá komunikace a písemnosti dle smlouvy musí
být
učiněny V písemné formě, není-li ve Smlouvě uvedeno výslovně jinak, a musí
být
doručeny osobně, elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky nebo provozovatele
poštovních Služeb na adresy uvedené V záhlaví smlouvy.

ˇ_'
10 Smluvní strany se dohodly na pravidlech pro doručování vzájemných písemností dle
smlouvy tak, že písemnost se V případě pochybností nebo nedoručitelnosti se má za to, že
písemnost byla druhé Smluvní Straně doručena 5. dnem od jejího odeslání, a to bez ohledu
na to, Zda se adresát na této adrese zdržuje.

že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob.
Prodávající odpovídá za případné porušení práv Z průmyslového nebo jiného duševního

ll Prodávající prohlašuje,

vlastnictví třetích osob.
2.

Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného prodlení infomıovat O jakékoliv změně
v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění jejich povinností podle smlouvy.

13 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění sınlouvy v registru sınluv provede Karlovarský kraj.
Kupující infonnuje prodávajícího O uveřenění smlouvy v registru a pošle mu oznámení O vkladu

prostřednictvím datové schránky:

14 Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších

podmínek.

15 Nedílnou součástí sınlouvy jsou přílohy:
č.
č.

- Vzor polepu
2 - Vzor termohmku
1
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