
KUJIP01DCNXS

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupen: Mgr. Ing. Zdeňkem Kadlecem, dr. h. c., ředitelem krajského úřadu 
IČO: 70890749 
(dále jen „kupující11)

a

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
se sídlem Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava 
zastoupená: Ing. Josefem Ederem, jednatelem společnosti 
IČO: 60727772 
(dále jen „prodávající11)

II.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované 
v čl. II. odst. 2 této smlouvy. Kupující se pak zavazuje za podmínek stanovených v této 
smlouvě zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu cenu stanovenou v čl. III. této 
smlouvy.

2. Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí 225 kusů čipových karet pro vstup do 
Aquaparku Vodní Ráj v Jihlavě v hodnotě 950 Kč včetně DPH za jednu kartu (10 

-vstupů/1 hodina za 95 Kč) a 38 kusů permanentek (20 vstupů) do bazénu E. Rošického 
Jihlava v hodnotě 990 Kč včetně DPH za jeden kus.

III.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena byla dohodou smluvních stran stanovena na 251 370 Kč včetně DPH 
(slovy dvě stě padesát jeden tisíc tři sta sedmdesát korun českých).

2. Cenu uhradí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží 
kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dní ode dne 
prokazatelného doručení faktury kupujícímu.

3. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“).

4. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované prodávajícím.

1/3



1

IV.
Doba a místo plnění

1. Zboží je prodávající povinen dodat kupujícímu do dne 20. 2. 2019.

2. Místo převzetí bude dodatečně dohodnuto. Kontaktní osobou na straně kupujícího je pro
tyto účely: .... ' ‘ ~ '

V.
Předání a převzetí zboží

1. Prodávající sdělí kupujícímu termín převzetí zboží, a to nejpozději 1 den před termínem 
převzetí.

2. Kupující je povinen řádně a včas dodané zboží od prodávajícího za podmínek 
stanovených touto smlouvou převzít. Pokud kupující bezdůvodně odepře řádně a včas 
dodané zboží převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí zboží, není prodávající 
v prodlení.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží kupujícím.

VI.
Úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. IV. této 
smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu 
s čl. III. odst. 2 této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

VIL
Výpověď, odstoupení

1. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet druhý den následující po dni, kdy bylo 
písemné vyhotovení výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

3. Kupující může od smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá zboží v termínu 
stanoveném v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem 
následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení prodávajícímu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Výběr prodávajícího -byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek č. 07/2017 ze dne 15. 5. 2017.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro kupujícího 
a jedno pro prodávajícího.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.
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4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

7. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, splní kupující.

9. Rozhodnutí o uzavření této smlouvy bylo provedeno v souladu s usnesením Rady kraje 
Vysočina č. 0259/09/2005/RK ze dne 22. 2. 2005.

Za kupujícího: « ] ^ ^QjQ Za prodávajícího:
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