
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
č.j. KUOK 3201/2019

podle Rámcové dohody na výrobu a distribuci příkazových bloků č.j. MF-44819/2016/3901
uzavřené dne 22.5.2017

(dále jen „Rámcová dohoda")

(to vše dále jen „Prováděcí smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku strany Prováděcí smlouvy

Olomoucký kraj
sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
banka: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-4228330207/0100
ID datové schránky: qiabfmf
za níž jedná: Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
(dále jen „Odběratel")

na straně jedné

a

Integraf, s.r.o.
sídlo: Myslbekova 273, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.
C 2529
IČO: 47451980
DIČ: CZ47451980
banka: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 1978342/0800
ID datové schránky: bbrcbcf
zastoupená: Josefem Tokaném, jednatel

(dále jen „Dodavatel")

na straně druhé

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu podle Rámcové dohody, podle zákona č. 134/2016 Sb„
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 1746 odst. 2
zákona ě. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v platném znění, k veřejné zakázce s názvem
„Výroba a distribuce příkazových bloků" uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne
23.03.2017 pod evidenčním číslem Z2017-002358.

Elektronický pýHJpi»g'il .2

Certifikát ajáfra podbfJU:
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I. PŘEDMĚT A ÚČEL PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

1) Účelem této Prováděcí smlouvy je realizace Rámcové dohody. Předmětem této Prováděcí 
smlouvy je závazek Dodavatele provést pro Odběratele Výrobu a Distribuci Příkazových 
bloků na základě Výzvy ze dne 09. OL 2019, která je Přílohou č. 2 této Prováděcí smlouvy, 
přičemž požadované Příkazové bloky jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 Prováděcí 
smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Prováděcí smlouvě a Rámcové dohodě.

2) Předmětem této Prováděcí smlouvy je dále závazek Odběratele za řádně a včas provedenou 
Výrobu a Distribuci Příkazových bloků zaplatit Cenu za Výrobu a Distribuci Příkazových 
bloků dle 51. III Rámcové dohody a dle Přílohy č. 3 Rámcové dohody, konkrétně 
specifikovanou v 61. II této Prováděcí smlouvy, a to způsobem definovaným v Rámcové 
dohodě.

3) Pojmy používané v Prováděcí smlouvě jsou definovány v Rámcové dohodě, není-li 
v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak.

II. CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1) Cena za Výrobu a Distribuci Příkazových bloků dle této Prováděcí smlouvy činí 
73 948,10 Kč bez DPH, sazba DPH činí 21 %, DPH činí 15 529,10 Kč, Cena za Výrobu a 
Distribuci Příkazových bloků včetně DPH činí 89 477,20 Kč. Jednotkové ceny za Výrobu 
a Distribuci jednoho svazku jednotlivých druhů Příkazových bloků ve smyslu Přílohy č. 2 
Rámcové dohody určené v Příloze č. 3 Rámcové dohody, objednávaných podle této 
Prováděcí smlouvy, byly Dodavatelem stanoveny v souladu s 61. III Rámcové dohody a jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

III. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

1) Dodavatel se zavazuje provést Výrobu Příkazových bloků v termínu stanoveném 
v 61. V odst. 1 Rámcové dohody, nejpozději však do 2 měsíců ode dne uzavření Prováděcí 
smlouvy a ve stejném termínu provést Distribuci Příkazových bloků do Místa/Míst dodání 
na adrese/adresách:

Olomoucký Kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

2) Dodavatel se zároveň zavazuje provést Výrobu a Distribuci Příkazových bloků
dle požadavků stanovených ve Výzvě, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Prováděcí 
smlouvy a za dodržení podmínek stanovených touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou 
dohodou. V případě Distribuce Příkazových bloků do více Míst dodání, tj. v případě 
Distribuce Příkazových bloků Vnitřním organizačním jednotkám Odběratele č. 1 
d!e Přílohy č. 1 Rámcové dohody, se Dodavatel zavazuje provést Distribuci Příkazových 
bloků vždy v členění dle Přílohy ě. 1 Prováděcí smlouvy, tj. dle specifikace a množství 
jednotlivých druhů Příkazových bloků pro jednotlivé Vnitřní organizační jednotky 
Odběratele č. 1.
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IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Odběratel a Dodavatel se dohodli na určení Oprávněné osoby za každou stranu Prováděcí 
smlouvy (dále jen „Oprávněná osoba"). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem 
jednáním týkajícím se této Prováděcí smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení Prováděcí 
smlouvy, není-li v Prováděcí smlouvě nebo Rámcové dohodě uvedeno jinak. V případě, že 
strana Prováděcí smlouvy má více Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy 
na adresy všech Oprávněných osob v kopii.

a) Oprávněnou osobou Odběratele je:

Mgr. Kateřina Přidalová, tel. 585 508 513, e-mail: k.oridalova@olkrai.cz
Mgr. Šimon Skála, tel. 585 508 531, e-mail: s.skala@olkrai.cz
Bc. Ing. Andrea Kolaříková, tel. 585 508 490, e-mail: a.kolarikova@olkrai.cz

b) Oprávněnou osobou Dodavatele je: Ing. Michal Jakl, vedoucí technického úseku, 
tel. 725 881 287, e-mail: m.iakl@integraf.cz

2) Ke změně Prováděcí smlouvy nebo ukončení Prováděcí smlouvy je za Odběratele oprávněn 
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová a dále osoby pověřené dle interních předpisů Odběratele. 
Ke změně Prováděcí smlouvy nebo ukončení Prováděcí smlouvy je za Dodavatele oprávněn 
Dodavatel sám (je-li fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán Dodavatele, příp. 
prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou 
tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v 
předchozí větě (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní z Prováděcí smlouvy"). 
Odpovědné osoby pro věci smluvní z Prováděcí smlouvy mají současně všechna oprávnění 
Oprávněných osob.

3) Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná 
strana Prováděcí smlouvy oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny 
neprodleně písemně oznámit druhé straně Prováděcí smlouvy.

4) Doplňování nebo změnu Prováděcí smlouvy lze provádět jen se souhlasem druhé smluvní 
strany Prováděcí smlouvy, a to pouze formou písemných a číselně označených dodatků, 
není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak,

5) Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou 
dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě 
se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí 
smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání 
obsažené v Rámcové dohodě přednost před ustanovením obsaženým v této Prováděcí 
smlouvě, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno, že se Rámcová dohoda nepoužije. 
Vztahy stran Prováděcí smlouvy neupravené touto Prováděcí smlouvou se řídí ujednáními 
Rámcové dohody a obecně závaznými právními předpisy.

6) Podpisem této Prováděcí smlouvy Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Přijetím 
Nabídky Dodavatele ve smyslu či. IV odst. 8 Rámcové dohody bude vázán všemi 
povinnostmi Odběratele zakotvenými v Rámcové dohodě a zároveň smí využívat veškerá

3



oprávnění stanovená v Rámcové dohodě. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s postupem
dle tohoto odstavce.

7) Jestliže výše předmětu Prováděcí smlouvy přesahuje 50.000,- Kě bez DPH, zajistí
Odběratel uveřejnění Prováděcí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a podle 61. XIV odst. 9
Rámcové dohody, a vyrozumí o tom Dodavatele.

8) Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami Prováděcí
smlouvy. Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv
podle předcházejícího odstavce, pokud nabyla platnosti po dni 30. 6. 2017 a zároveň výše
předmětu Prováděcí smlouvy přesahuje 50.000,- Kč bez DPH; v ostatních případech
Prováděcí smlouva nabývá účinnosti současně s nabytím platnosti dnem podpisu oběma
stranami Prováděcí smlouvy.

9) V případě, že je Prováděcí smlouva uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve 4
stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá strana Prováděcí smlouvy
obdrží po 2 stejnopisech této Prováděcí smlouvy.

10) Uzavření této Prováděcí smlouvy schválila Rada Olomouckého kraje svým usnesením č.
UR/17/11/2017 ze dne 12.6.2017. Na důkaz toho, že strany Prováděcí smlouvy s obsahem
této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se kjejímu plnění, připojují své
podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a
vážné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - Přehled objednávaného množství a Jednotkových cen podle jednotlivých
druhů Příkazových bloků

Příloha č. 2 - Výzva Odběratele k předložení Nabídky Dodavatele ze dne 09. 01. 2019

V Olomouci dne V Náchodě

Josef
Tokán

dne 29.01.2019

DodavatelOdběratel
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Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
Mgr. Bc. Zuzana Punčochárová - vedoucí
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 810
email: z. puncocharova@kr-oiomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Integraf, s.r.o.
Josef tokán
Jednatel
Myslbekova 273
Staré Město nad Metují
547 01 Náchod
IČO: 47451980

Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů/svazkú příloh: 1

Váš dopis č.j./Ze dne Naše č.j./SpZn./Poznámka
KUOK 3201/2019
KÚOK/3201 /2019/OK/7689

Vyřizuje/Tel
Mgr. Přidaiová
585 508 513

Olomouc
9.1.2019

Výzva k předloženi nabídky na výrobu a distribuci příkazových bloků

Vážení,

Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460
jako odběratel příkazových bloků tímto vyzývá Vás Integraf, s.r.o., se sidlem Myslbekova
273, Staré Město nad Metuji, 547 01 Náchod, IČO: 47451980, dodavatele příkazových
bloků, k podání nabídky na výrobu a distribuci příkazových bloků v rámci řádného
objednávaciho kola, a to v souladu s ČI. IV odst. 3 Rámcové dohody na výrobu a distribuci
příkazových bloků č. j. MF-44819/2016/3901, ze dne 22. 5, 2017 (dále jen „Rámcová
dohoda").

Podrobnou specifikaci požadovaného plnění, tj. množství svazků požadovaných druhů
příkazových bloků dle technické specifikace a grafických podkladů pro tisk, Vám
přikládáme v příloze této výzvy, která je jeji nedílnou součásti.

Distribuci příkazových bloků Vás žádáme provést do místa dodání na adrese v souladu
s Přílohou č. 1 Rámcové dohody - Seznam odběratelů, tedy na Odběratel č. 13:
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460.

Bankovní spojeni odběratele: Komerční Banka, a.s., č. učtu: 27-4228330207/0100.
ID datové schránky odběratele: qiabfmf.

Osoby oprávněné jednat jménem odběratele jsou:
Bc. Ing. Andrea Kolaříková, tel. 585 508 490, e-mail: a.kolarikova@olkrai.cz
Mgr. Šimon Skála, tel. 585 508 531, e-mail: s.skala@olkrai.cz
Mgr. Kateřina Přidaiová, tel. 585 508 513, e-mail: k.pridalova@olkrai.cz.

S pozdravem

Mgr. Bc. Zuzana Punčochárová
vedoucí odboru kontroly

Příloha: Podrobná specifikace požadovaného plnění
Elektronický ppdplt>.'i(l
Ccni/ikii nmorapodpfes
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