
KUPNI SMLOUVA
uzavřená V souladu s ustanovením 5 2079, zákona č.89l2ol2 Sb., občanský zákoník (dále jen

,,občanský zákoník")

č. smlouvy:

Smluvní strany

1. Regionální organizátor pražské lntegrované dopravy, příspěvková organlzace
se sídlem RytÍřská 10, 110 00 Praha 1

lČo: 604 37 359
DlČ: CZ60437359
zastoupena: lng. et lng. Petr Tomčík, ředitel

(dále jen ,,kupující")

2. oTToVA TISKÁRNĄ s.r.o.
se sídlem: U Stavoservisu527/!, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsaná v obchodním. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddílC, vložka 68504
za níž jedná: Michal Kudláček, jednatel
lČo: zszogoąo
DlČ CZ25768646
Ba nkovní spojení: 4018561349/0800

(dá le jen,,prodávaiící"|
(dále společně též jako ,,smluvní strany")

uzavřely tuto kupnísmlouvu (dále jen ,,smlouva") na dodávku dále popsaného předmětu plnění

Předmět smlouvy

(1) Prodávající se zavazuje vyrobit a dodat informačníčasopis dle specifikace uvedené v příloze č. 1
této smlouvy (dále jen ,,zboží"| pro kupujícího v souladu s touto smlouvou a převést na kupujícího
vlastnické právo ke zboží.

(2) Kupujícíse zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní
cenu V souladu s čl. lll. této smlouvy.
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il.
Kupní cena

(1-) Kupní cena za dodávku zboží činí:

Cena v Kč bez DPH

DPH v sazbě 2t%
Cena v Kč vč. DPH

363 000,- Kč

76 230,- Kč

439 230,- Kč

(2) Kupní cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná zahrnující veškeré

náklady prodávajícího (včetně nákladů na dopravu a rozvozzboží| a je platná po celou dobu platnosti

a účinnosti této smlouvy. Tato cena může být měněna pouze z důvodu změny zákonné sazby DPH'

Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

(3) Kupnícena je splatná po částech, a to zvlášť zakaźdé dodané měsíčnívydánídle harmonogramu

v příloze č. 2, této smlouvy. Cena za každé jednotlivé měsíční vydání činí jednu jedenáctinu kupní

ceny.

ilt.
Doba plnění

(1) Prodávající se zavazuje dodávat zboží kupujícímu po částech dle harmonogramu, který tvoří
přílohu č' 2, této smlouvy.

tv.
Místo plnění a převzetí zboží

(1) Místo plněníje specifikováno v příloze č' 3, této smlouvy - Seznam míst dodání.

(z| Zboží se považuje za dodané jeho protokolárním převzetím oprávněným zástupcem kupujícího

(dále jen ,,odpovědná osoba"), seznam odpovědných osob je součástí přílohy č. 3 této smlouvy -
Seznam míst dodání'

(3) Prodávajícíse zavazuje avizovat dodávku kupujícímu alespoň tři pracovní dny předem, a to zvlášť

každé odpovědné osobě uvedené v příloze č' 3, této smlouvy (postačuje oznámení telefonicky nebo

faxem).

(4) Kupující nepřevezme zboží, které nevykazuje kvalĺtu a technické provedení stanovené v této
smlouvě.

V.
Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody na věci

(1) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží protokolárním převzetím od prodávajícího. Protokol o předání

a převzetí musí být datován a podepsán oběma smluvními stranami. Týmž okamžikem přechází

na kupujícího nebezpečí škody na věci.

(2)Prodávajícínese plnouodpovědnost zato,ženazboži neváznou právatřetíosoby.
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vt.
Způsob fakturace a platební podmínky

(1) Prodávající vystaví na dodané zboží fakturu po protokolárním převzetí. Faktura se vystavuje vždy
za kompletnídodáníjednoho měsíčního vydání časopisu. Faktura se předkládá ve dvou vyhotoveních
a musí k ní být přiložen protokol (resp. protokoly, je-li měsíční vydání dodáváno na více míst
v souladu s přílohou č' 3, této smlouvy) o převzetí zboží podepsaný osobou určenou k převzetí
kupujícím podle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrády faktury je splněna
okamžikem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu kupujícího.

(2) Faktura musí obsahovat cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle 5 29 zákona č.235l2oo4
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané
hodnoty"). Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat
též následující údaje:

a) označení dokladu jako faktura,
b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího,
c) den vystavení, den odeslánía den (doba) splatnosti faktury,
d) příjemce a místo dodání zboží,
e) lČo a olČ smluvních stran,
f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na kteąŕ má být placeno,
g) počet příloh s podpĺsem prodávajícího,
h) označení kupujícího
i) označeníprodávajícího'

(3) Faktura prodávajícího je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručenÍ kupujícímu.

(a) Pokud faktura nemá sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, má kupující právo vrátit
fakturu k doplnění, kupující je oprávněn požádat prodávajícího o její doplnění písemně,
elektronĺckými prostředky nebo faxem, nejpozději však do konce lhůty její splatnostĺ, kdy
ji prokazatelně obdržel. Nová lhůta splatnosti faktury počíná potom běžet dnem, kdy kupující obdržel
bezchybnou fakturu.

(5) Kupující neposkytuje zálohy a žádná ze smluvních stran neposkytne druhé smluvní straně
závdavek.

vil.
Záruka a vady zboží

(1) Nesplňuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením 5 2099 občanského
zákoníku, má vady. Zavady se považuje i dodáníjiného zboží, než určuje smlouva a její přílohy.

(2) Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost po dobu 12 měsíců od jeho dodání
kupujícímu' Za den dodáníse považuje den, kdy bylo zboží protokolárně převzato kupujícím.

(3) Prodávající se zavazuje odstranit v záruční době vady zboží nejpozději do 10 dnů ode dne doručení
písemné reklamace a kdy mu kupující umožnil prohlédnutí zboží za účelem posouzeníoprávněnosti
reklamace, pokud vzhledem k povaze vady písemně nedohodl s kupujícím jĺnou lhůtu pro odstranění.
Prodávající odstraňuje oprávněně reklamované vady během záruční doby bezplatně. Užití 5 21o3,
5 2704, s 21-t7,5 2oL2 odst. 1 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady
lze uplatňovat kdykoliv po celou dobu záručnílhůty.

(a) Vady zboží kupující uplatňuje písemně zejména na adrese prodávajícího dle čl. l této smlouvy,
na e-mailové adrese - /łeuaěą1w6ĺ -
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(5) Způsob vyřízení reklamace určuje kupujícĺ.

vil!.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

(1) Je-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží oproti dodací lhůtě stanovené v čl. lll, uhradí
smluvnípokutu ve výši 0,5%oz ceny nedodaného zbotiv Kč bez DPH za každý izapočatý den prodlení.
Dodáním zboží se pro tyto účely rozumí dodání předmětu plněnídle specifikace v čl. ll. této smlouvy.

(2) V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době ve lhůtě stanovené v čl' Vll odst. 3, této
smlouvy je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu Ve výši o,2 % z ceny
reklamovaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení a každou uplatněnou vadu.
Za neodstranění vad se považuje také nedodání náhradního, bezvadného zboží.

(3) NezaplatĹli kupující kupní cenu včas, je povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení
z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury ve výši stanovené zvláštním předpisem.

(4) Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na uplatnění nároku na náhradu případně vznĺklé škody.
Smluvnípokuty a úroky z prodleníjsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručenípříslušné faktury'
Pro vyúčtování a náležitosti faktury u úroků z prodlenía smluvních pokut, platí obdobně ustanovení
č' Vl. této smlouvy.

(5) Smluvní strany se dohodly, že kupující může započíst smluvní pokutu oproti pohledávce
prodávajícího za pŕevzaté zboží. Prodávající není oprávněn převést jakoukoliv pohledávku vůči
kupujícímu na třetí osobu.

!x.
zvláštní ujednání

(1) Prodávající se zavazuje během dodání prodávaného zboží kupujícímu i po ukončení doby
platnosti a účinnosti smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o ktenich se dozví od
kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy a které nejsou veřejně dostupné.

(2) Smluvnístrany se výslovně dohodly na vyloučení použití5 2093 občanského zákoníku.

(3) Prodávajícíje podle 5 2 písm' e) zákona č,.32o/zooL Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně něktených zákonů ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit přivýkonu
fĺnanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

(4) obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti,
které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů
včetně právního nástupnictví.

(5) Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou
a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou
v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její
přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele
poštovních služeb došla třetí pracovníden po odeslání, byla-livšak odeslána na adresu v jiném státu,
pak patnáctý pracovní den po odeslání' Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek
běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí
odmítne nebo jiným způsobem zmaŕi, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutítřetího
pracovního dne od uložení písemnosti na poště.
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x.
Ukončení smIoutły

(1) Smlouvu lze ukončit i dohodou nebo odstoupením od smlouvy.

(2) Kupující může odstoupit od smlouvy, jestliže prodávající je v prodlení s dodáním jakékoliv části
zboží o více než 15 dnů.

(3) Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je kupující v prodlení s úhradou dlužné
ceny o více než 30 dnů.

(4) odstoupeníje účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně'

xt.
Další ujednání

(1) Vztahy, které nejsou v této smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem české republiky,
zejména zákonem č'.89/2oI2 Sb., občanský zákoník.

(2) K jednání o věcech spojených s realizací předmětu této smlouvy jsou oprávněni:

za kupujícího: - pdu€?ŻJ,rł /oéc- i

za prodávajícího: - łvayaĐał4 üałc _

(3) Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným,
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
V tomto případě zavazuji dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčĺnné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu stanovení
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných předpisů České
republiky.

(4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky, číslovanými
ve vzestupné řadě a podepsanými oběma smluvními stranami, případně jimi určenými zástupci. Toto
se nevztahuje na změnu osob uvedených v odst. 2 tohoto článku nebo v příloze č. 3, této smlouvy;
změna těchto osob je účinná vůči druhé smluvní straně doručením písemného oznámení takové
změny.

(5) Uveřejnění této smlouvy podle zákona č' 34o/2o15 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
něktených smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí
kupující. Kupujícíje oprávněn takto uveřejnit smlouvu v plném znění.

(6)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostíoriginálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom stejnopise.

(7) Smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpĺsu oběma smluvními stranami.
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(8) Nedílnou součástítéto smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 - Specifĺkace dodávky
Příloha č. 2 - Harmonogram dodávek
Příloha č. 3 - Seznam míst dodání

Za prodávajícího Za kupujícího

\/ Dr:za

.,,b. LU rr16. rslr lulllLll\
ředitel

Michal Kudláček
jednatel
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Příloha č. 1 kupní smlouvy - Specifikace dodávky

Během kalendářního roku 2017 bude vydáno L1 čísel informačního časopisu, a to se zcela shodnými

níže uvedenými parametry:

Technické parametry zadání do tlsku:

obálka: Formát - DL š99xv210 mm;

Papír - 115 gr LK;

Tisk- 414 CMYK;

Vazba - Vl

Vnitřní strany: Formát - DL š99xv2].0 mm;

Papír - 90 gr LK;

Tisk - 4/4 CMYK;

Počet stran - 24

Počet kusů na jedno vydání: 15.000 ks

Balení každého vydání: 25 ks kartónových krabic po 600 ks
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Měsíc Termín převzetí dat* Termín dodánízboží
Leden 2017 x X+8kalendářníchdní
tJnor 2OI7 x X+8kalendářníchdní
Bŕezen 2oI7 x X+8kalendářníchdní
Duben 2017 x X+8kalendářníchdní
Květen 20].7 x X+8kalendářníchdní
Červen 2017 x X+8kalendářníchdní

červenec + Srpen 2017 x X+8kalendářníchdní

Září2oI7 x X+8kalendářníchdní
Říjen 2017 x X+8kalendářníchdní
Listopad 20L7 x X+8kalendářníchdní
Prosinec 2017 X X+8kalendářníchdní

Příloha č. 2 kupní smlouvy - Harmonogram dodávek

* předání elektronických dat probíhá prostřednĺctvím webového úložiště www.uschovna.cz.
o převedení elektronických dat na elektronické úložiště hllrlp prodávající zpraven elektronickou
poštou na adresu: - /vayrbJ*ł ĺ),łłe _
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Příloha č. 3 kupní smlouvy - Seznam míst dodání

Místo dodání:

RoPlD, Letňany; Autobusové obratiště, konečná metra Letňany (oválná budova blíže k ulici Prosecká,

odkud je možný vjezd do areálu) - 6 ks krabjc

o odpovědná osoba: vedoucísměny

ADlco, spol. s r'o.; Jankovcova 1057 16; L70 00 Praha 7 Holešovice - 15 ks krabic

o odpovědná osoba: vedoucí směny

Dopravní podnik hl' m. Prahy, akciová společnost - lnfocentrum - vestibul metra Hradčanská -4 ks

krabic

o odpovědná osoba: vedoucí směny
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