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KUPNÍ SMLOUVA č. 01502017 

 
Prodávající:   

 

SOFTECH, spol. s r.o.   

Se sídlem:   Denisovo nábřeží 2568/6, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň   

Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň 

Číslo účtu:    68009001/5500  

IČO:     45330018  

Zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 1522 vedené u Krajského soudu 

v Plzni 

K podpisu smlouvy oprávněn:  RNDr. Pavel Mach, jednatel společnosti 

 

Kupující: 

 

Plzeňský kraj 

Se sídlem:   Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň  

Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň 

Číslo účtu:   1063003350/5500 

IČO:    70890366 

K podpisu smlouvy oprávněna:  JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA, vedoucí Odboru školství, mládeže 

a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje dle čl. 10 Podpis a komp. 

řádu 2/2012 

 

 
 

uzavírají v návaznosti na veřejnou zakázku zařazenou do první skupiny dle směrnice Rady Plzeňského 

kraje č. 2/2016 s názvem  

„ Dodávka 185 ks. dárkových poukazů “  

 

tuto kupní smlouvu 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je dodávka 185 kusů dárkových poukazů a to v rámci veřejné zakázky 

s názvem „Dodávka 185 ks. dárkových poukazů“ dle předložené nabídky prodávajícího. Hodnota 

jednoho ks. dárkového poukazu činí 1.000 Kč a je učena na nákup zboží v e-shopu prodávajícího, 

případně v obchodu v sídle prodávajícího.  Poukázky jsou vyhotoveny v papírové podobě.  

 

II. 

Doba plnění 

 

1. Předmět smlouvy dodá v souladu s žádostí o cenovou nabídku prodávající kupujícímu do 6. 2. 2017. 

Plnění před termínem se nevylučuje. 
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III. 

Kupní cena, způsob a lhůta úhrad 

 

1.    Celková cena dodávky dle čl. I. činí 175.565 Kč.  Na předmět smlouvy se nevztahuje DPH. 

 

2. Manipulační náklady (obal a doprava dodávky na adresu sídla kupujícího) včetně nákladů 

na provedení veřejné zakázky jsou započteny v ceně. 

 

3. Kupující je povinen uhradit cenu předmětu plnění na základě faktury. Faktura bude předložena 

ve dvojím vyhotovení a bude splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení na  adresu 

kupujícího. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Fakturace poskytnuté dodávky proběhne po ukončení celé dodávky na základě předloženého 

daňového dokladu (faktury), a to po převzetí předmětu veřejné zakázky. Přílohou faktury bude 

předávací protokol podepsaný kupujícím. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se stanovuje 

na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu.  

 

5. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu 

kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

 

6. Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména 

tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 

b) číslo dokladu, 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 

symbol, 

e) účtovanou částku, název a označení části předmětu platby, 

f) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 

g) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

h) kopie vzájemně odsouhlasených dodávek.  

 

 

7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která  

neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než které byly 

sjednány v kupní smlouvě. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží 

znovu ode dne doručení faktury nově vyhotovené. 

 

8. Platby budou probíhat výhradně v Kč bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu. 

 

9. Právo fakturace vzniká dnem předání předmětu této smlouvy. 
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      IV. 

Místo plnění 

 

1. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Plzeňského kraje Škroupova 1760/18, Jižní 

Předměstí, 301 00, Plzeň, kde pověřenou osobou k převzetí poukázek je paní Alena 

Altmanová.  

 

 

V. 

Dodací podmínky 

 

1. Náklady na přepravu předmětu smlouvy a případné pojištění hradí prodávající. 

 

2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy kupující nabývá převzetím plnění dodávky. 

 

3. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání sjednané částky z účtu kupujícího. 

 

VI. 

Vlastnosti předmětu smlouvy, práva z vadného plnění, záruka za jakost  

 

1. Prodávající prohlašuje, že zboží má vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání, je bez vad 

faktických i právních. Kupující se vymiňuje, že Dárkový poukaz bude možné uplatnit 

při elektronickém nákupu v e-shopu http://www.softech.cz/ a případně v obchodě v sídle 

prodávajícího. 

 

2. Na jeden nákup bude možné uplatnit více dárkových poukazů.  

 

3. Na dárkových poukazech bude umístěno logo Plzeňského kraje. 

 

4. Na dárkových poukazech bude uvedený stručný návod na použití poukazu. 

 

5. Platnost dárkových poukazů je stanovena minimálně do 31. 12. 2017. 

 

6. Prodávající garantuje, že zboží je funkční, má vlastnosti požadované kupujícím.   

7. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité 

vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo prodávající kupujícího ujistil, že věc 

nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. 

8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 

z vadného plnění a záruky. 

9. Uplatněním práv z vadného plnění není dotčeno právo na náhradu škody. 

10. V případě, že prodávající řádně a včas reklamovanou závadu neodstraní, je kupující oprávněn nechat 

závadu odstranit na náklady prodávajícího. Prodávající se zavazuje provést odstraňování 

reklamovaných závad v technicky nejbližším možném termínu, nejpozději do 30-ti dnů. 
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VII. 

Uveřejnění kupní smlouvy 

 

1) Spolupořadatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). 

 

2) Plzeňský kraj se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. 

 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

 

1) Pokud prodávající odevzdá předmět smlouvy po termínu uvedeném v čl. II., je povinen zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý den 

prodlení. 

 

2) V případě prodlení kupujícího s placením ceny předmětu smlouvy v termínech a výši dle čl. III., 

je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den 

prodlení.  

 

3) Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Zaplacením 

smluvní pokuty nezaniká povinnost splnit závazek a není tím dotčeno právo poškozené strany 

na náhradu škody v plném rozsahu, která nesplněním povinnosti vznikla. 

 

4) Vzájemnou dohodou se sjednává splatnost smluvních pokut do jednoho měsíce od doručení 

vyúčtování. 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v plat. znění a souvisejícími právními předpisy. 

 

2) Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků. 

 

3) Smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, 2 stejnopisy jsou určeny pro kupujícího a 2 

stejnopisy pro prodávajícího. 

 

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté 

omylu a donucení, nikoli v tísni, že smlouva není zdánlivým právním jednáním, že obě smluvní 

strany souhlasí s celým jejím obsahem. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 

 

 

V Plzni dne 24.1.2017          V Plzni dne 24.1.2017 

 

 

RNDr. Pavel Mach   JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA               

prodávající                            kupující 


