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Kupní smlouva
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1571
se sídlem: 
zastoupená: ^
IČO:
bankovní spojení: 
č. ú.:
(dále jen „kupující")

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem 
28263693
Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
4200143303/6800

iMi Partner, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2037
se sídlem: 
zastoupená: 
k podpisu oprávněn: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:
(dále jen „prodávající")

Dusíková 794/3, 638 00 Brno
Ing. Tomášem Kaderkou, předsedou představenstva
Ing. Tomáš Kaderka
25308033
CZ25308033
ČSOB, a.s.
198442284/0300

II.
Předmět a účel smlouvy

Prodávající se touto smlouvou kupujícímu zavazuje ve sjednané době a za sjednaných 
podmínek dodat 2 000 ks batohu F3503302PK2-NII\/1BO Stahovací batoh, tmavě modrý včetně 
potisku velikosti - 200x200 mm (dále jen „zboží").

Povinnosti smluvních stran
1. Prodávající se zavazuje řádně dodat zboží uvedeně v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném 

v čl. IV. této smlouvy.

2. Kupující se zavazuje zboží dle čl. II. této smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu.

3. Zboží je dodáno řádným a úplným předáním a převzetím dle této smlouvy kupujícím v 
termínu stanoveném v čl. IV. této smlouvy.

IV.
Čas a místo plnění

1. Zboží dle této smlouvy bude prodávajícím dodáno nejpozději do 5. 4. 5019 a to do 
sídla kupujícího.
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2. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit, kdy bude zboží připraveno k předání a 
převzetí a dohodnout s kupujícím termín předání a převzetí zboží. O převzetí zboží 
bude učiněn zápis, který je oprávněna za kupujícího podepsat kontaktní osoba 
uvedená v čl. VII. odst. 3 této smlouvy.

3. Kupující není povinen převzít zboží, pokud není předáno včas a v souladu s touto 
smlouvou. Za takto dodané zboží není kupující povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. V. 
této smlouvy.

V.
V' Cena plnění, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena zboží v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla 
stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění na 104 318 Kč včetně DPH Kč (slovy: sto čtyři tisíce tři sta osmnáct korun českých).

2. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí zboží.

3. Cenu uhradí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném 
a včasném předání a převzetí zboží v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy, a to 
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Splatnost faktury je dohodou 
smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
kupujícímu. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si 
vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura 
bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VI.
Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti termínu sjednanému v článku 
IV. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn 
požadovat na kupujícím rok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i 
započatý den prodlení.

3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu 
škody.

VII.
Závěrečná ustanovení

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

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
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Kontaktními osobami jsou za prodávajícího: Hanka Praxová, tel.: 602 215 601, e-mail: 
hana.praxova@imi.cz za kupujícího: Magdaléna Svatoňová, tel.: 730 593 911, e-mail: 
magdalena.svatonova@vysocinatourism.cz.

4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními oiDčanského zákoníku.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden 
stejnopis.

6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou 
svéprávnost, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, že šiji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnost dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

J iHL^í/S

la kupujícího
Ing. Tomáš Číhák 

ředitel

^ú?'i V Brně dne 25.3.2019

IMí Partner, a.8.
Dusíková 3,638 00 Brno 
IČ 253 080 33 

IČ CZ25308033

za prodávajícího
Ing. Tomáš Kaderka 

předseda představenstva

Vysočina Tourism,
oríspěvková orgfinizace 

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
iň' 28263693
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