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Kupní Smlouva 
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění 

*-\ 

Článek I. 
Smluvní Strany 

Karlovarský kraj 
se sídlem: 
zastoupený: 

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. l písm. d) Řádu ředitelky krajského úřadu č. 07/2016 Podpisový 
řád 
70891 168 
CZ70891168 
Komerční Vary 
číslo účtu: 
Československá obchodní banka, a.S. 
číslo účtu: 
Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 
PPF Banka a.s. 
číslo účtu: 

(dále jen ,,objednatel“) 

IČQ: 
DIC: 
bankovní spojení: 

E1 

NLogicz S.r.o. 
se sídlem: 
zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 

Janáčkova 1797/4, 702 00 Ostrava 
Vlastimilem Bijotou, jednatelem společnosti 
04599225 
CZ 04599225 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu' 
Datová Schránka: 
(dále jen ,,dodavatel“) 
(společně také jako „smluvní Strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen ,.smlouva“): 

Článek II. 
Učel Smlouvy 

l. Účelem smlouvy je zajištění koordinace nepravidelné přepravy účastníků Her IX. zimní 
olympiády dětí a mládeže CR 2020 (dále jen „Hry“), a to za podmínek podle smlouvy. 
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Článek III. 
Předmět plnění 

Dodavatel se zavazuje Zajistit vdobě od 2. l2. 2019 do 24. l. 2020 pro objednatele 

koordinaci nepravidelné přepravy účastníků Her dle rámcových 
požadavků na přepravu 

speciflkovaných v příloze č. l smlouvy a související služby, a to v rozsahu dle přílohy 

č. 2 smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále 
jen ,,služby“). 

Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit 
dohodnutou cenu. 

Článek lv. 
Kupní cena 

Cena za služby specifikované v čl. III. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na 

základě cenové nabídky dodavatele uvedené v příloze č. 
1 smlouvy a činí: 

cena celkem bez DPH: l26.000 Kč (Slovy: jedno sto dvacet šest tisíc korun českých) 

DPH 2l % celkem: 26.460 Kč 
cena celkem S DPH: 152.460 Kč (slovy: jedno Sto padesát dva tisíc čtyři sta šedesát 

korun českých) 

Článek v. 
Platební podmínky 

Objednatel po nabytí účimıosti smlouvy zaplatí dodavateli 
část ceny (dále také „záloha“) 

uvedené v čl. IV. odst. l ve výši 50 %, tj. 76.230 Kč (slovy: sedmdesát šest tisíc dvě stě 

třicet korun českých) včetně DPH v Zákonné výši, na základě zálohové faktury 
vystavené 

ze strany dodavatele se splatností l0 dnů ode dne jejího doručení objednateli, a to 

bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele uvedený 
v Záhlaví smlouvy 

(nebo na účet prokazatelně sdělený druhé straně po 
podpisu smlouvy). 

Zbývající část ceny ve výši 50 %, tj. 76.230 Kč (slovy: sedmdesát 
Šest tisíc dvě stě třicet 

korun českých) včetně DPH v zákonné výši a cenu za skutečně spotřebované 
pohonné 

hmoty zaplatí Objednatel po řádném, úplném a včasném 
dodání Služeb specifikovaných 

v čl. Ill. smlouvy na základě faktury vystavené ze strany 
dodavatele se splatností do l5 

dnů ode dne jejího doručení objednateli, a to bezhotovostním 
převodem na bankovní účet 

dodavatele uvedený v záhlaví Smlouvy (nebo na účet 
prokazatelně sdělený druhé Straně 

po podpisu smlouvy). 

K faktuře budou přiloženy kopie knihy jízd minivanů. 

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání 
fakturované kupní ceny na 

účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy (nebo na 
účet prokazatelně sdělený druhé 

Straně po podpisu smlouvy). 

Článek vl. 
Některá práva a povinnosti smluvních stran 

Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré koordinační služby budou z jeho strany 

poskytovány S odbomou péčí, řádně, včas a hospodárně.



Dodavatel je oprávněn použít za účelem poskytnutí přepravních služeb Objednateli dle 
smlouvy třetí osoby. 

Objednatel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost, která spočívá 
zejména V zajištění dostatečného počtu dobrovolníků (průvodců V autobusech) a zajistit 
ubytování zúčastněných pracovníků. 

Článek VII. 
Sankce 

V případě, že dodavatel nedodrží podmínky plnění stanovené V čl. VI. odst. l smlouvy 
a V příloze č. 2 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

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 
druhé smluvní Strany. 

Ocitne-li se objednatel vprodlení súhradou ceny dle čl. V. Smlouvy je objednatel 
povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

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. 

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

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. 

Dodavatel se zbavuje povinnosti 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 VIII. 
Zánik smlouvy 

l. Tato smlouva zaniká: 
a) písemnou dohodou smluvních stran, ˇ 

b) odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, 
s tím, že podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména: 
- nezaplacení ceny za služby ve lhůtě uvedené ve faktuře dodavatele, 
- nedodání služeb V dohodnutých termínech a časech,



- nedodání služeb v požadované kvalitě. 

Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit V případě, že vůči majetku dodavatele 
probíhá insolvenční řízení, byla nařízena exekuce nebo nařízen výkon rozhodnutí, či 

pokud byl insolvenční návrh na dodavatele zamítnut pro nedostatek majetku nebo pokud 
dodavatel vstoupí do likvidace nebo bylo vydáno rozhodnutí O jeho úpadku. Převzetím 
Služeb dodavatele odstoupit od smlouvy pro důvody uvedené výše vtomto odstavci 
zaniká. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odůvodněného písemného 
projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. 

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a Smluvní pokuty. 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších 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 registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Tato Smlouva může být měněna nebo doplněna jen fonnou 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. 

Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit na třetí osobu žádné ze Svých práv 
ani žádný ze Svých závazků plynoucí Z této smlouvy ani Smlouvu jako celek vyjma 
případů dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy. 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se V tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
dodavatel. 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti 'S realizací Smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou Spory 
řešeny před příslušnými obecnými soudy.

l



Za správnost: Bc. Lenka 

Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace a písemnosti dle sınlouvy 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. 

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. 

11. Kontaktní osobou za objednatele ve věcech lnění ředmětu smlouvy a kudělování 
ˇ' ° ° ' 

. ˇek, t e-ma'
: rıkazu a ok nu je Ing Pavel Kubec ıl p 
předmětu srnlouvy 

Jaroslav Mal ar, tel Smluvní Strany jsou 
oprávněny změnit kontaktní osoby ve smlouvy. Taková změna je 
vůči druhé smluvní Straně účinná okamžikem oznámení. 

12. Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného prodlení informovat 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 povimiostí podle smlouvy. 

13. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy V registru smluv provede Karlovarský kraj. 
Objednatel infonnuje dopravce o uveřejnění smlouvy V registru a pošle mu oznámení o vkladu 
prostřednictvím datové schránky:_ 

l4. Dopravce prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a Zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

15. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 ~ Požadavky na přepravu 
Příloha č. 2 - Specifikace a cena služeb 

18.12. 2819 
„ . `//1 -//. 7/"`/V7 Karlov ............ .. Karlovy Vary dne' ....... „T ....... .. 

/
„ 

'Í

l

l

1

i 

I

1 

ú 

l 

H 

i 

.ł 

nl

I 

l

-x



Přiıøha č. 1 

Požadavky na přepravu 

~n 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.S. 

20. 1. 2020 PONDĚLÍ 
Lední hokej 

"r Počet přepravovaných osob: cca 52 
Š* Trasa: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary - KV Arena a Zpět 

Krasobruslení 
> Počet přepravovaných osob: cca 112 
F* Trasa: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary - Ostrov (Zimní Stadion) a Zpět 

Ryclılobruslenı' 
> Počet přepravovaných osob: cca 70 
Š* Trasa: Domov mládeže a Školní jídelna Karlovy Vary - Sokolov (Zimní Stadion) a Zpět 

Lyžařský orientační bělı a bíatlon 
`> Počet přepravovaných osob: cca 308 
3* Trasa: Jáchymov - Boží Dar - Fichtelberg a Zpět 

21. 1. 2020 ÚTERÝ 
Lednı'hokej 

ì> Počet přepravovaných osob: cca 52 (vždy 2 družstva) 
> Trasa: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary - KV Arena a Zpět 

Krasobruslení 
> Počet přepravovaných osob: cca 112 
Í* Trasa: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary - Ostrov (Zimní Stadion) a Zpět 

Ryclılobruslenı' 
F Počet přepravovaných osob: cca 70 

Trasa: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary - Sokolov (Zimní Stadion) a Zpět 

Medailový ceremoniál ~ Spa Hotel Thermal Karlovy Vary 
> Počet přepravovaných osob: cca 150 - 200 
> Trasa: Boží Dar, Jáchymov - Hotel Thermal a Zpět 

Lyžařský oríentačnı' běh a bíatlon 
> Počet přepravovaných osob: cca 308 
> Trasa: Jáchymov - Boží Dar - Fichtelberg a Zpět 

22. 1. 2020 STŘEDA 
Lednı'hokej 

Í* Počet přepravovaných osob: cca 52 (vždy 2 družstva) 
> Trasa: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary - KV Arena a Zpět



Příloha č. 1 

Krasobruslení 
“›* Počet přepravovaných osob: cca 56 
Í* Trasa: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary - Ostrov (Zimní Stadion) a Zpět 

Rychlobruslení ` 

> Počet přepravovaných osob: cca 140 
Trasa: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary - Sokolov (Zimní stadion) a Zpět 

Lyžařský orìentačnı' běh a biatlon 
> Počet přepravovaných osob: cca 308 
Š* Trasa: Jáchymov - Boží Dar - Fichtelberg a Zpět 

23. 1. 2020 ČTVRTEK 
Lední lıokej 

> Počet přepravovaných osob: cca 78 
F* Trasa: Domov mládeže a Školní jídelna Karlovy Vary - KV Arena - Cheb (Zimní 

stadion) - KV Arena - Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 
Krasobruslenı' 

> Počet přepravovaných osob: cca 56 
Í* Trasa: Domov mládeže a Školní jídelna Karlovy Vary - Ostrov (Zimní Stadion) a Zpět 

Ryclılobruslenı' 
Í* Počet přepravovaných osob: cca 140 
3* Trasa: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace - 

Sokolov (Zimní Stadion) a Zpět 

Závěrečný ceremoniál - K VArena 
> Počet přepravovaných osob: 532 
Í* Trasa: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary - KV Arena a Zpět 

v v 3* Pocet prepravovaných osob: cca150 - 200 
> Trasa: Boží Dar, Jáchymov - KV Arena a Zpět 

Lyžařský Oríentačníbělı a biatlon 
> Počet přepravovaných osob: cca 308 
> Trasa: Jáchymov - Boží Dar - Fichtelberg a Zpět 

Fan děnı' na sp0rt0vištı'ch 
rezervace cca 4 autobusy v tennínu 20. 1. - 23. 1. 2020, vždy od 8:00 do 17:00 hodin

J
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Příloha č. 1 

Autobusy Karlovy Vary, a.S. 

21. 1. 2020 ÚTERÝ 
Medailový ceremoniál - Spa Hotel Thermal 

)> Počet přepravovaných osob: cca 52 (lední hokej) “ 

3* Trasa: Cheb (zimní Stadion) - Hotel Thermal a zpět 

Počet přepravovaných osob: cca 140 (karate) 
> Trasa: Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně - Hotel Thermal a zpět 

23. 1. 2020 ČTVRTEK 
Lední hokej 

> Počet přepravovaných osob: cca 26 
> Trasa: Cheb (zimní Stadion) - KV Arena - Cheb (zimní Stadion) 

Závěrečný ceremoniál - K VArena 
> Počet přepravovaných osob: cca 182 
> Trasa: Cheb (zimní Stadion) - KV Arena a zpět 
F* Počet přepravovaných osob: cca 140 (karate) 
> Trasa: Domov mládeže a Školní jídelna Mariánské Lázně - KV Arena a Zpět 

F anděnı' na sp0rt0víštı'ch 
rezervace cca 2 autobusy v termínu 22. 1. - 23. 1. 2020, vždy od 8:00 do 17:00 hodin
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Přfløhfl č. 2 ` 

Specifikace a cena Služeb 
l 

Cena za l

` ˇ
l 

Položka 
jednotku Pocet Cena ce kem tý 

p vKč Ý; 
jednotek 

p 

vKč
A 2 koordinátoři, 6 dní/ 14 hodin denně** 450/1 hod. 168 hodin 75.600 

1 řidič minivanu 
1.500/ 1 den 6 dní 9.000 

použití 2 minivanů 2200/1.dŠn/1 
6 dní IT1lHlVaI] 26.400 

prohlídka míst 
- 

- 5.000 
1' 

1 

'l 

10.000 

Zpracování rozpisu jízd* 
-

- 

l 

\

J 

1 

T 
\ 71 Celkem 

- - 126.00 l 

_ _ ldle Skutečné spotřeby - čl. Odst. 2 a 3 
li 

pohonné hmoty (mınıvany) 
Smlouvy , 

J,

1 *RozpiS jízd odpovídající kapacitě vozového parku poskytnutého dodavateli přepravních 
Služeb, kapacitě parkovacích míst v místech konání Soutěží, ceremoniálů a ubytování včetně 
naplánování adekvátních tras (jízdní řády), a to V termínu do 2. 1. 2020. ** Součástí činnosti koordinátorů je operativní úprava jízdních řádů dle konkrétní Situace.


