
KUPNÍ SMLOUVA

č. 379/1/40/2017-1902

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem:
Zastoupená: Vojenského zařízení 1902 Dobruška,

IČ: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro doručování korespondence:

a

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smluvních a technických:

(dále jen „objednatel“)
a

FOMA BOHEMIA spol. s r.o.
Se sídlem:

Zastoupená::
IČ: 62024078
DIČ: CZ62024078
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro doručování koresp

chnických:

(dále jen „dodavatele“)

Smluvní strany podle ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen
OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto

Kupní smlouvu na dodání plotterového papíru.
(dále jen „smlouva“)

Účelem smlouvy je zabezpečit polygrafickou výrobu a geografické zabezpečení na
základě požadavků AČR a MO.
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Článek II.
Předmět smlouvy

1. Závazek dodavatele dodat objednateli materiál uvedený a specifikovaný v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na objednatele vlastnické právo.

2. Závazek objednatele za řádně a včas dodané zboží zaplatit dohodnutou cenu.

Článek III.
Kupní cena

1. Cena za dodané zboží v rozsahu podle článku III. smlouvy byla stanovena dohodou
smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů a vychází z nabídkové ceny dodavatele. Cena za zboží zahrnuje
veškeré náklady dodavatele spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této
smlouvy.

2. Celkový finanční objem plnění v rozsahu této smlouvy je objednatelem stanoven
maximálně do výše:

114 100,- Kč bez DPH

Sazba DPH 21% činí 23 961,- Kč

138 061,- včetně DPH

(slovy:stotřicetosmtisícšedesátjedna korun českých)

Celkový finanční limit plnění smlouvy včetně DPH je stanoven jako nejvýše přípustný.

Článek IV.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je:

2. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude dodáno nejpozději do 21 dní od podpisu
smlouvy.

Článek V.
Dodací podmínky

1. nou osobou objednatele k převzetí zboží je o.z.
(dále jen „přejímající“).

2. Dodání zboží bude provedeno péčí dodavatele v místě plnění dle čl. V.1. této smlouvy
v pracovních dnech v době od 7:30 do 14:00, a to po předchozím projednání a
odsouhlasení konkrétního termínu dodání zboží s přejímajícím nejméně tři pracovní dny
předem.

3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže nebude mít žádné vady, bude úplné a
dojde k jeho prokazatelnému převzetí přejímajícím od dodavatele.

4. Dodavatel je povinen dodat objednateli zboží nové, tj. nepoužité a nepoškozené.

5. Přejímající nepřevezme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné
vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran (nebo přejímající a dopravce) ihned
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vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Dodavatel je v tomto případě povinen dodat nové
zboží.

6. Dodavatel je povinen dodat zboží, které je označeno etiketou s uvedení identifikačních
údajů v českém jazyce. Ke každému jednotlivému druhu dodaného zboží dodavatel dodá
aktuální bezpečnostní list.

Článek VI.
Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dodání zboží bude uhrazena v české měně (Kč)
způsobem uvedeným v následujících bodech čl. VIII. smlouvy.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle požadavků objednatele, musí obsahovat
tyto údaje:

název a sídlo objednatele bude uvedeno v tomto znění:

v zastoupení (konečný příjemce)

3. Objednatel uhradí fakturovanou částku dodavateli do 21 dnů ode dne prokazatelného
doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované
částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet dodavatele.

4. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu
ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo Obrany při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Článek VII.
Vlastnictví a odpovědnost za škody

1. Vlastnické právo ke zboží jako i nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele
okamžikem podpisu dodacího listu zástupci obou smluvních stran po předání zboží
přejímajícímu.

Článek VIII.
Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. V souladu s ustanoveními § 2113 až § 2117 OZ dodavatel přejímá závazek záruky za
jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu 24 měsíců.

2. Reklamací se rozumí doručení reklamačního protokolu dodavateli na vady zboží zjištěné
v záruční době. Dodavatel se vyjádří k reklamaci do 5-ti pracovních dnů po obdržení
reklamačního protokolu. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném
rozsahu.
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3. Vady na zboží budou odstraněny dodavatelem nejpozději do 30 dnů od obdržení 
reklamačního protokolu. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci objednatele 
a dodavatele „Protokol o odstranění vady“. 

4. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad uznané reklamace jdou na vrub dodavatele. 

 
Článek IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého 
závazku vzniklého na základě této smlouvy, bude objednatel povinen zaplatit dodavateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky bez DPH za každý započatý den z 
prodlení. 

2. Při nedodržení termínu předání zboží se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby 
nového předání nebo do zániku smluvního vztahu . Termínem předání zboží se rozumí 
termín ve smyslu čl. VII.3. této smlouvy. 

3. Při nedodržení termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době se zavazuje 
dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den 
prodlení až do doby podpisu protokolu o odstranění vady. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty ze strany 
dodavatele je dodavatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez 
DPH za každý započatý den z prodlení. Objednatel bude dodavateli dále účtovat správní 
poplatek související s vymáháním smluvní pokuty a úroku z prodlení v minimální výši 
1.200,- Kč. 

5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 
Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

6. Těmito ujednáními není dotčen nárok objednatele a dodavatele požadovat náhradu škody 
způsobené v důsledku prodlení. 

 
Článek X. 

Zvláštní ujednání 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
OZ. 

3. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, rozumí se odesláním písemných zpráv a listin 
předpokládaných touto smlouvou jejich zaslání poštou, faxem nebo e-mailem. Za den 
doručení zásilky faxem nebo e-mailem platí druhý den po odeslání této zásilky 
odesílatelem. 

4. Dodavatel prohlašuje, že dodávané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. 
Dodavatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob dodání zboží. 
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Článek XI.
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

a. při splnění všech závazků řádně a včas;

b. dohodnou obou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených
nákladů;

c. jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení
dodavatelem.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením ze strany dodavatele ve smyslu §
2002 OZ, se rozumí:

a. nedodržení termínu dodání zboží o více jak 20 dní;

b. nedodržení sjednaného rozsahu, jakosti nebo druhu zboží;

c. nedodržení ujednání o záruce za jakost;

d. neodstranění vad ve sjednané době.

Článek XII.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 5 listech a 1 listě přílohy č. 1, z nichž každý
má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu
s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

5. Příloha:

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace zboží o 1 listě

dne Dne 17. 3. 2017

Podpis a razítko objednatele Podpis a razítko dodavatele



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 379/1/40/2017-1902
Počet listů: 1

Cenová kalkulace zboží
Identifikace dodavatele

Obchodní název FOMA BOHEMIA spol. s r.o.
IČO 62024078

kontaktní osoba
tel. / mob.

e-mail

Místo dodání: VZ 1902 Dobruška, Čs. Odboje 676, 518 16 Dobruška, o.z. Jaroslav Michalík tel. 973 247 704 / 705

p.č. Název MJ
počet

MJ
cena za 1 MJ bez

DPH
cena za počet MJ

bez DPH
cena za počet MJ

včetně DPH

1 PAPÍR DO PLOTRU Matný šíře 610 mm návin 45 m 90g ks 20 486,50 Kč 9 730,00 Kč 11 773,30 Kč

2 PAPÍR DO PLOTRU Matný šíře 610 mm návin 35 m 120g ks 20 516,00 Kč 10 320,00 Kč 12 487,20 Kč

3 PAPÍR DO PLOTRU Matný šíře 914 mm návin 45 m 90g ks 30 665,00 Kč 19 950,00 Kč 24 139,50 Kč

4 PAPÍR DO PLOTRU Matný šíře 914 mm návin 35 m 120g ks 20 699,00 Kč 13 980,00 Kč 16 915,80 Kč

5 PAPÍR DO PLOTRU Matný šíře 152,4 mm návin 35 m 90g ks 20 1 176,00 Kč 23 520,00 Kč 28 459,20 Kč

6
PAPÍR DO PLOTRU Matný šíře 152,4 mm návin 35 m
120g

ks 30 1 220,00 Kč 36 600,00 Kč 44 286,00 Kč

Cena celkem bez DPH 114 100,00 Kč
DPH 21% 23 961,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 138 061,00 Kč


