
KUPNÍ SMLOUVA č.j. SOAP/01-2763/2021-2
N006/21/V00025342

MV-48228-33/VZ-2020

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,OZ")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

prodávajÍcÍ
CLARITAS s.r.o.

se sídlem: Benešova 610, 284 01 Kutná Hora - Hlouška
zastoupený: Luboš Prokop - jednatel, Ing. Marcel Kučera - jednatel
IČO: 26779536
DIČ: CZ26779536
bankovní spojení: ČSOB a.s., Kolín
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
ID datové schránky: mitv2ep
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
93217
(dále jen ,,prodávajIcí")

a

Kupující
Česká republika — Státní oblastní archiv v Plzni

se sídlem:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pověřený pracovník:
e-mail:
telefon:

Sedláčkova 22/44, 306 12 Plzeň
PhDr. Karlem Řeháčkem, PhD.
70979090
CZ 70979090, není plátce DPH
Česká národní banka, pobočka Plzeň
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ID datové schránky

(dále jen ,,kupujicř')

b9xaiw4

I.
Úvodní ustanovení

Tato kupní smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové
dohody ,,Dodávky xerografického papíru pro rok 2021 - 2022",
č. j. MV-48228-33NZ-2020 uzavřené dne 23. 3. 2021 (dále jen ,,rámcová
smlouva").

ll.
Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je dodávka xerografického papiru specifikovaná v
příloze č. 1 této kupní smlouvy včetně dopravy na jednotlivá pracoviště kupujícIho
podle přílohy č. 1. a uloženi na místo podle pokynů kupujÍcÍho.

2. Technické parametry předmětu plnění jsou specifikovány v ČI. 5 rámcové dohody.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu dle článku

Ill.
Kupní cena

1. Celková kupní cena za předmět plnění je stanovena
ve výši 1565,40 KČ bez DPH
DPH 21 % 328,73 Kč
CELKEM S DPH : 1894,13 Kč

Slovy: jedentisÍcosmsetdevadesátčtyřikorun českých a třinácthaléřů
S DPH.

2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu, včetně
dopravy na jednotlivá pracoviště kupujÍcÍho podle přIlohy č. 1 a včetně dalších
nákladů souvisejÍcÍch s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně
neuvedených.

3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě
změny zákonné sazby DPH.

IV.
Doba a místo plnění

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat smluvené zboží v nás|edujÍcÍch termínech:
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne uzavřeni této kupní smlouvy.
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2. Místo plnění: prodávajícI je povinen dodat předmět plnění na jednotlivá
pracoviště kupujÍcÍho podle Přílohy č. 1 Předmět a místa plnění této smlouvy.

V.
Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujíchn
a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno
vyhotovení dodacího listu zůstane kupujichnu a druhé vyhotovení bude předáno
prodávajícknu.

2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím po potvrzení
dodacího listu a je oprávněn zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží
se řIdí ustanovením § 2121 - 2125 OZ.

VI.
Platební podmínky

1. Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna
bezhotovostním platebním převodem na základě daňového dokladu
vystaveného prodávajíckn do 14 kalendářních dnů po řádném předáni
a převzetí dodávky kupujícím. Přílohou každého daňového dokladu bude
zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že dodávka byla dodána
kupujíchnu v požadovaném množství a kvalitě.

2. Daňový doklad a dodací list na dodávky předmětu plnění musí obsahovat název
dodávaného xerografického papíru.

3. Daňový doklad musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, č. j. rámcové dohody, ke
které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a údaje uvedené v § 435 OZ.

4. Daňový doklad je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného
doručení příslušnému kupujichnu na adresu Česká republika - Státní oblastní
archiv v Plzni, Sedláčkova 22/44, 306 12 Plzeň.

5. Daňový doklad je považován za zaplacený okamžikem odepsání přIsIušné
finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajÍcÍho.

6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit
prodávajicknu bez zaplaceni takový daňový doklad, který neobsahuje náležitosti
stanovené touto kupní smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy,
není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo
jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě, nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. prodávajícI je povinen v případě
oprávněného vráceni daňového dokladu tento daňový doklad opravit nebo
vyhotovit znovu. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v původní délce splatnosti běží znovu ode
dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu
kupujÍcÍmu.
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7. Platby budou realizovány v Kč na základě předloženého daňového dokladu.

8. Zálohové platby kupujÍcÍ neposkytuje.

VIl.
Záruka

1. Na dodávky předmětu plněni bude poskytnuta prodávajickn záruka za jakost,
která zaručuje, že předmět plnění bude odpovídat technické specifikaci
stanovené v rámcové dohodě a bude prosté právních vad. Dodavatelem bude
poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců, která začíná běžet
okamžikem převzetí zboží odběratelem.

2. Ostatní podmínky týkajIcI se záruky se řIdi ustanoveními rámcové dohody,
a pokud rámcová dohoda podmínky týkajIcI se záruky neupřesňuje, ustanoveními
OZ.

VIII.
Vady

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické
parametry) dle kupní smlouvy a při dodrženi obchodních podmínek sjednaných
v rámcové dohodě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Kupující je
povinen dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

2. PorušI-li prodávajÍcÍ povinnosti stanovené v článku Vlll. odst. 1 této kupní
smlouvy, jedná se o vady plněni. Za vady plnění se považuje i dodáni jiného
druhu zboží, než určuje tato kupní smlouva. KupujÍcÍ je povinen reklamovat vady
bezodkladně po jejich zjištěni.

3. zjistí-li kupujÍcÍ vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn
odmítnout jejich převzetí a od této kupní smlouvy odstoupit. To platí
i při dodání jiného druhu zboží, než určuje tato kupní smlouva. Odstoupeni od
této kupní smlouvy bezodkladně kupujÍcÍ písemně oznámí prodávajícknu.

4. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupujÍcÍ zjistí až po převzetí
dodávky, je prodávajÍcÍ povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámení
reklamace. prodávajÍcÍ odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v
množství a jakosti dle této kupní smlouvy. Obdobně postupuje prodávajÍcÍ i
v případě, nevyužije-li kupujÍcÍ svého práva na odstoupení od smlouvy podle
článku Vlll. odst. 3 této kupní smlouvy.

5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu.
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lX.
Sankce a odstoupeni od smlouvy

1. ProdávajÍcÍ je oprávněn požadovat na kupujíchn úrok z prodleni za nedodržení
termínu splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně účtované částky
za každý i započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení
termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny
nedodaného předmětu plnění za každý i započatý den prodlení. Minimálni výše
sankce je 1000,- KČ za den. výše sankce není omezena.

3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajÍcÍm smluvní pokutu za nedodrženi
doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 %
z ceny reklamovaného předmětu plnění, a to za každý i započatý den prodlení.
Minimální výše sankce je 1000,- KČ za den. výše sankce není omezena.

4. Úrok z prodlenI a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data,
kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou
stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením
o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

5. KupujÍcÍ je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit, pokud prodávajÍcÍ nedodá
předmět plněni ani po uplynutí 14 kalendářních dnů po řádném terminu dodání.

6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právní moci
rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým se osvědčuje úpadek prodávajÍcÍho dle
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

X.
Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešeni dosaženo, budou spory řešeny v soudním řIzeni před

obecnými soudy České republiky.

XI.
Odpovědnost za škodu

prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy
v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními OZ.
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2. Tato kupní smlouva nabývá platnosti, jakož i účinnosti dnem podpisu tou smluvní
stranou, která ji podepíše jako poslední.

3. Tato kupní smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými,
očÍs|ovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou
nedňnou součástí této kupní smlouvy. Tato kupní smlouva namůže být měněna
nebo doplňována způsobem odporujichn § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek.

4. Obě smluvní
jednostranně
podpisy.

strany proh|ašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji své vlastnoruční

5. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávajÍcÍ
a 2 kupujÍcÍ.

6. Otázky neupravené touto kupní smlouvou se řIdí ustanoveními rámcové dohody, a
pokud rámcová smlouva předmětnou materii neupravuje, přIslušnými
ustanoveními OZ.

7. NedIlnou součástí této kupní smlouvy je přIIoha Č.1 - Předmět a místa plnění.

V Kutné Hoře dne.................. V Plzni, dne

PhDr. Karel

S
v Plzni
kupujÍcÍ

prodávajÍcÍ

Příloha:
Předmět a místa plnění
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Příloha č. 1 - předmět a místa plněni

Přehled míst pro plněni dodávky a rozpis předmětu plnění na jednotlivá pracoviště
Xerografický papír

" " " " ·" " · · · · . počet balíků počet Cena celkempor.c. uzemni pracoviste misto dodani ulice kontaktni osoba telefon A3 balíků A4 s DPH (CIaritas
s.r.o.)

1 SOA Plzeň 301 00 Plzeň Kardinála Berana 20 3 O 30 1 894,13 Kč
* hmlľk á Aňň 1ieh°i

A4 bez DÉ'H VČ.DPH
52,18 Kč 63,14 Kč

Ceny za 1 ks (balík)


