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KUPNI SMLOUVA
uzavřená podle $ 2079 a násl. zákorra ě. 89l20I 2 Sb', obč anský zákoní k,
ve znění pozdějš í ch předpisů (dále jen ''oběanský zákoní k'')

w.aŤ gYoYď

I . C| ánek
Smluvní stran

název:
sí dlem:
I Č o:
DI Č :
zastoupen:
tel:
email:
se

MUGS s r. o.
Hevlí nská 435l8"ZI iěí n.15521 Praha
02856972
CZO2856972
KarolÍ nou Urbancovou, jednatelkou
'/ 24

zapsaný v obchodní m rejstří ku u Městské ho soudu v Praze zn, C 224498A4SPH
bankovní
Raiffeisen Bank
č í sloběž né ho
(dálejen prodávají cí )

spojení :
ú č tu:

lič i..
se sí d| em:

I CO:
DI Č :
zastoupen:
kontaktní osoba:

ffijÍ i liÍ iffi'1riliii;;

$lliliillntm

í rÍ í ffi$# # iii} .'# * { $í í @JÍ í @.tj} .ffi# W

město Cheb
náměstí Krále Jiří ho z Poděbrad I l| 4,350 20 Cheb
00253979

c2042fl979
Mgr. Antoní nem Jalovcem, starostou
FhDr. Marcpla Brabač ová, vedoucÍ odd.ku| tury

tel:

'
email:
bankovní spojení :
č í sloběž né ho ú ětu:
(dálejen kupují cí )

Komerění banka' a.s., poboč ka Cheb

I I . Clánek
Základní ustanovení
2.1

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se přiměřerlě ří dí zákonem ě. 8912012 Sb.,

obč anský zákoní k, ve zněni pozdějš í ch předpisů .
Smluvní Strany prohlaš ují , ž e ú daje uvedené v č l. I té to smlour,y jsou v souladu s právní
skuteč ností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, ž e změny techto ú dajů oznámí
neprodleně' pí semně' druhé smluvrrí straně.
2.3 Prodávají cí se touto smlouvou zavazuje dodat kupují cí mu řádně a věas, na svů j naklad a nebezpeěí
sjednaný předmět smlouly dle ělánku I I I . té to smlouvy a kupují cí se zavazuje za předmět smlouvy
zapI atit prodávají cí mu cenu ve výš i a za podnrí nek sjednaných v tóto smlouvě.
,\ A
L.a Prodávají cí prohlaš uje, ž e je odborně způ sobilý k zajiš tění předmětu plnění podle té to smlouvy.
2.2

I I I . Č I ánek
Předmět smlouvy
al

J.l

Předmětem plnění té to smlouly je dodávka propagaění ch předmětů k oslavám v Chebu. Předmět

koupě je blí ž especifikován v pří loze č . 1 té to smlouvy.

).2 Souč ástí dodávky předmětu plnění je také zajiš těrrí jeho doprar,y na mí sto plnění '

r
I

l

3'3 Předmět smlouvy bude dodán v rozsahlt, způ sobem a v.jakosti stanovené touto smlouvot.t.

I V. Č I ánek
Cena

I
4'

1 .

Ce| ková kupní cena za předrnět koupě specifikovaný v č lán| < rr I I I . té to smlorrvy č iní :

t.l
Celková cena bez DPH

t'l

'

* - -= * ?Y

';61.950,41

DPH dle právní ch předpisů v době podpisrr té to srnlouvy

13009,59

Celková cena vč etně DPH

74.960,00

(D á| e té Ž,,kttpn í cena..)

4.2. Celková cena je ú plná, koneč ná, neměnná a zahrnuje veš keré náklady a poplatky spojené
s dodání m předmětu plnění a se splnění nr vš ech souvise.ií cí ch povinrrostí a č irrností prodávají cí lio
dle té to Smlouvy. Prodávají cí prohlaš uje, ž e vš eclrny tec| rnické , finanč ní ,věcné a ostatní
podmí nky předrnětu smlouvy zalrrnul do kalkulace ceny a přebí rá na sebe nebezpeč í změny
oko| ností dle $ 1 765 odst. 2 obč anské ho zákoní krr.
4.3. Sjednarrá kLrpní cena zalrrnuje veš keré pří padné datrě, cla, poplatky a jiné platby, jakoŽ ibalení ,
znač ení a cer1ifikáty vztahují cí se k předrrrětu koupě. Cena dále zalirnuje pří padné pojiš tění
přepravy' proclení předmětu smlouvy a bezp| atný záruění servis po dobu záruč lrí doby vč etně
ekologické likvidace oba| ů .
4.4. Prodávají cí odpoví dá za to, ž e sazba daně z přidané hodnoty

je

stanovena v souladu s platnými

právní rni předpisy' V pří padě, ž e dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávají cí ke
l< upní ceně bez DPH povinen ú č tovatDPH v platné výš i. V takové rn pří padě rnusí být uzavřen

dodatek té to smlouvv'

V. Č | ánet<
Mí sto a doba plnění
5.1' Prodávají cí
smlouvy.

je

oprávněrr zapoěí t dodárií předmětu korrpě p| nění ihned

po nabytí ú č innosti

5.2. Prodávají cí je povinen dodat předrlět kor'rpě bez vad nejpozdě.ji do 15.04,2022,
5.3

5.4.

.

Mí stem plrrění (dodání ) je TLrristické infocentrum, Jateč ní 2,350 02 Cheb.
Kupují cí převezme předmět koupě od prodávají cí ho v rní stě plnění uvedené m v odstavci 3 tohoto

č lánku smlouvy.
5.5.

Prodávají cí se zavazuje infonnovat kLrprrjí cí ho o termí nu dodání předmětrr smlouvy nejmé ně 2
pracovní dny předern'

5.6.

K dodání předrnětLr koupě ktrpují cí mu dochází okamŽikem podpisu protokolu o předání apŤ evzetí
předrnětu smlouvy (předávací protokol), vystavené ho po jeho Úrspěš rré rn připravení pro por"rŽí vání

kupují cí rn.Tento ú korr opravňLrje prodávají cí lio | < vystavení faktrrry - daňové ho dokladu,
obsahují cí ho vyť rč tování sjednanékLtprlí ceny předrlětLr strrlortr,y a k rlí pří sluš néDPI l'

VI . Č lánet
Předání předmětu koupě

6.1 Prodávají cí je povirren předrnět

| < oupě vč etně pří slLrš enství a potřebné dokurnentace přeclat

kupLrjí cí mu, a to v r'rž í váníschopné m stavu ověřerré m předvedetlí m a v l< valitě odpoví dají cíť rč elLr
vyttŽití př.edrnětu koupě. o předání a př.evzetí předrlrětLr snrlouvy proclávají cí sepí š e předávací
z

protokol, Ve které m kupují cí prolr| ásí ' ž e přednrět koLrpě přejí má. Pří lohou předávací I ro protokolu
budou dodací listy.

6.2

Předávací protokol bude dále obsahovat:

.
6.3

oznaěení předmětu smlouvy,
označ ení kupují cí lroa prodávají cí I ro,
prohláš ení kupují cí ho, ž e předmět koupě přejí má,
datum a mí sto sepsátrí ,
jrné na a podpisy zástupce kupují cí hoa prodávají cí ho.

Prodávají cí a kupují cí jsou oprávrrěni uvé st v předávací rn protokolu cokoliv, co budou považ ovat
za nutné .

VI I . Č I ánek
Vlastnické právo a nebezpeč í š kody
7.r

Kupují cí nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem převzetí předmětu koupě nazák| adě
podepsané ho předávací ho protokolu.

7.2

Nebezpeč í š kody ria předmětrr koupě a vš em dalš í mhrnotrré m plnění dle té to smlouvy piechází
na kupují cí ho dnem protoko| ánií ho převzetí předmětu koupě d| e ěláriku VI . té to smlouvy.

'7.3

Prodávají cí prohlaš rrje, ž e věcné plnění sm| ouvy nemá právní vady a není zatí Ženo právy třetí ch
osob, a souč asně se zavazuje, ž e v tomto právní nr stavu bude kupují cí muzároveň té ž předáno.

VllI . Č | ánek
Prohláš ení prodávají cí ho k právů m duš evní ho vlastnictví
8.1

Prodávají cí prolrlaš uje, Že prodejern předmětu koupě neporuš uje prť rmyslová práva anijiná práva
třetí ch osob z dirš evní ho vlasttrictví . Prodávají cí dále prolrlaš uje, Že kupují cí drŽení m
aprovozování m předmětu koupě na ú zeI ní Ceské republiky nezasálrne do práv třetí clr osob
vyplývají cí ch z prů rnyslovýclr práv č ijiných práv z duš evní lro vlastnictví .

I X. Č lánek
Platební a fakturač ní podmí nky
rrás| edovně: 100 % kupní ceny dle č l' I V odst.4'1 té to
předání
apYevzetí předrnětu koupě dle č l. VI , ato nazák| adě faktury
smlouvy do 14 dnů ode drre
vystavené prodávaj í c í m.

9,1 Uhrada kuprrí ceny bude provedena

9,2 Podkladern pro ť rhradu cerry bude faktura' která bude mí t náI eŽitosti daňové I ro dokladu dle
zákona č . 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějš í ch předpisů (dále jen

,,faktura'') a zákonem 563l),991 Sb,, o ť rč etnictví ,a která bude vystavena dle č l. I X odst.9'1 té to

smlouvy.

9.3 Podkladem a podrrrí nkou pro vystaverrí

řádné faktury bude pí semný, odsoulr| asený a kupují cí m
podepsaný předávací protokol dodané ho předrrrětrr snrlouvy I < e dni vystavení faktury zpracované

dle cenové nabí dky'
9.4

Povinnost zap| atit cenu dle č l' I V té to smlouvy je splněrra dnem odepsárrí pří s| uš né č ástky z ú č tu
kupují cí ho.

9.5

Nebrrde-lí faktura obsalrovat některou povinnou nebo dohodnutot't nálež itost nebo bude chybrrě
vyú č tována cena nebo DPH, je kupují cí oprávněn faktrrru před uplynutí m lhů ty splatnosti vrátit
druhé smlrrvní straně k provederrí opravy s vyznač ení mdů vodu vrácení . Prodávají cí provede
opravll r,ystavení m nové faktury. Vrácerrí rn vadné faktury prodávají cí mu přestává běž et pů vodní
lhů ta splatrrosti. Nová lhť lta splatnosti běž í ode drre dorr-rč ení nové faktury kupují cí mu.

X. Č láne| r
Záruč ,ní podmí nky

l0.1 Předmět koupě má vady' jestliž e jeho provedení neodpoví dá poŽadavkť rm

uvedeným
ve smlouvě, pří padně nabí dce prodávají cí ho obecně závazným právrrí m předpisů rn' nebo pokud
neumož tiuje vž í vání ,k němuž bylo rrrč eno a zhotoveno.

10.2

10.3

r

0.4

Smluvrrí strany se dohodly, Že zárué ní doba č iní l2 měsí ců (není -li uvedeno jinak). ZáruÓní
doba zač í náběž et drrem pievzetí předrrrětu koupě kupují cí m. Záruění doba se prodluž uje
yádně
už í vat pro vady, za které nese
o dobu, po kterou nemů ž ekupují cí předrnět smlouvy
odpovědrrost prodávaj í cí .
Záruka se nevztalruje na vady způ soberré nesprávnou obslulrou, neodbornou manipulací nebo
v dť rs| edku havárií . Prodávají cí odpoví dá za vady, jež má předrnět korrpě v době předání
azavady, které se vyskytly v záruč rií době.
Veš keré vady je kr"rpují cí povinen rrplatlrit Lr prodávají cí lro pí semně bez zbyteč rré ho odkladu
poté , kdy vadrr zjistil (za pí sernné uplatnění se považ uje irrahláš ení faxem nebo e-mailem),
obsahují cí nr co rrejpodrobnějš í specifikaci zjiš těné vady. Krrpují cí bude vady oznamovat na:
. e-mail:
l< arolina@mLlgs.cz

Jakmile kupLrjí cí odeš le toto oznámení , bude se mí t za to, ž e pož adLrje bezplatné odstranění
vady, a to do ] 2 hodin, neuvede-li v oznámerrí jinak.
Prodávají cí je v takové m pří padě povinen odstranit vady rra vlastní náklady, které se vztalrují
jak na vlastní opravll' tak i na pří padnorr přepravu vadrlóho předmětu smlouvy a dalš í S opravou
souvisejí cí náklady. Prodávají cí je tal< v pří padě uplatrrění reklamace s pož adavkem na opravu
předmětu koLrpě povinen na vlastrlí náI < lady:

zaměstnance č i pověřit třetí osobu opravou předmětu koLrpě v nrí stě jeho
provozování ;
- předmět smlouvy k opravě převzí t a prové st bezplatnou opravu a opětovné předmět
smlouvy předat kupuj í cí rnu, přitom postupovat soustavně a nepřeruš ovaně bez
nedť rvodrrýclr prodlev tak, aby předmět smlouvy mohl být opraven v co nejkratš í mož né
době, přič emž nebude-li oprava v rní stě rrž í vánípředmětu smlouvy mož ná, pak
- zajistit přepravce' který vyzvedne předmět koupě v mí stě jeho rrž í várrí ,předrnět korrpě
převeze do sí dla prodávají cí ho č ijeho poboč ky č i do sí dla třetí osoby, kde bLrde oprava
realizována, prové st sarnottlot't opravu a následrrě zajistit přepravce, který přepraví
opravený předrnět koupě zpět do mí sta jelro vŽí vání .
opraverrý a opětovně zprovozněný předmět koupě prodávají cí kupují cí mLr předá pí semným

- vyslat

10.5

protokolern.
10.6

Prodávají cí je povinen uhradit kuptrjí cí nrLrš kodu, která mu vznikla vadnýrn plnění m, a to v plné
výš i. Prodávají cí rovněž kupLrií cí murrlrradí náklady vzniklé při rrplatňovárrí práv z odpovědnosti
za vadv.

XI . Č I ánek
Smluvní pokuty

11.1 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
- při prodlení prodávají cí lro s předárrí rn celé dodávky krrpují cí rnrrve sjednané nl termí nrr je

.
.

kupují cí oprávněn vyť rč tovat prodávají cí rnu smluvní pokutu ve výš i 0,01 yo Zceny dodávky
(bez DPH) za kaž dý i započ ,atý derr prodlen í aŽ do předán í a převzetí ;
v pří padě prodlení se splatr-rostí faktury je prodávají cí oprávrrěn vyú č tovat kupují cí mu
smluvní pokrrtu ve výš i 0,01 oÁ z ceny dodávky (bez DPH) zakaŽdý l započ aty den prodlení ;
při nedodrŽení termí nu s odstraněltí m vad dle č l. X té to smlouvy je kuprrjí cí oprávněrl
vyú č tovat prodávají cí nri smluvní pol< r:tu ve výš i 500 Kč bez DPH za| < aŽdou zjiš těnou vadu,
Lr ní ž je v prodlerrí azakaž dou započ atou hodinu prodlení ;
v pří padě odstoupení od smlouvy, vyjma pří padů uvedených v XI I . č | ánku té to srn| ouvy' je
odstupují cí smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výš i 25.000 Kč ;
v pří padě odstoupení od snrlouvy v pří padeclr r.rvederrých v XI I . č lánkrr té to smlouvy je

Strana, která podstatně poruš ila snrluvní povinrrosti povinna ulrradit drulté straně smluvní
pokutu ve výš i 50.000 Kě;

.

v pří padě, Že proc| ávají cí rresplní kteroukoliv zpovirrností č i poruš í jakoukoli povinnost
vyplývají cí mu z té to smloltvy' vyjrna povitlností uvedenýclr v předclrozí c| i bodech tolioto
eiánŘu, je kupLrjí cí oprávněn vyť rč tovat prodávají cí mu smluvní pokutu ve qýš i 10.000 Kč za
kaŽdýjedrrotlivý Zjiš těný pří pad/ zakaž dý i započ ,atý den prodlení poruš errí povinností ;
prodávají cí je povinen vedle smluvní pokuý nahradit kupují cí mLr š kodu, která by mu
vznikla v sor'rvislosti s prodlení rn dodávky, a to předevš í nr ve vztahu k dotač ní muprograml| '

-

ze které I ro je lrrazena tato akce;

11.2

rt

a

I t.4

prodávají cí je povirren vedle snrluvní pokuty nahradit krrpují cí rnirš kodrr, která by mu
vzrrikla udělení rn sankce od poskytovatele dotace z dů vodů pochyberrí ze strany
prodávaj í cí lro'
Srn.luvní pókutu je splatrrá do 14 dnů od doruč ení její lro pí semné hovyú č továnídruhé smluvní
její mu
stratrě, smluvní Strany dávají výslovriý souhlas pro pří pad up| atnění smluvní pokuty k
započ tení vť rč ivzájemrrým polrledávkárn. Srnluvní strany prohlaš Lrji, ž e rreuplatní právo namí tat
nepřiměřerrost výš e smluvní ch pokLrt sjednaných v té to srnlouvě u soudu ve smyslu $ 2051
obč anské ho zákoní krr.
Sjeclnárrí m výš e rrvederrýclr srrrluvní clr pokut v tomto č lánku není dotč eno právo rra nálrradu
š kody. Nálrrada š kody je vedle smluvní pokuty vynrahatelná v plné výš i'
Smluvní pokrrta nenrů ž ebýt ze stratry prodávají cí ho uplatněna při odstorrpení od smlouvy ze
strany kupLrjí cí ho z dů vodu pozastavení plateb poskytovatele dotace'
obě strany jsou oprávrrěny pozastavit plrrění svých povinností ze smlouvy po dobu, po kterort
trvají okolriosti vyluč ují cíodpovědnost (dále jen ,,Vyš š ímoc''). Za Vyš š ímoc Se považ uje

překáž ka, jež rrastala nezávisle na vů li povinrré strany a brání jí ve splnění její povinnosti,
jestliž e trelze rozumně předpol< | ádat, Že by povirrrrá Strana trrto překáž ku nebo její následky
odvrátila nebo překorrala, a dále, ž e by v době uzavření snllouvy tLrto překáŽkr.r předví dala' Za
pří pac| y Vyš š ínroci se považ Lrj í zejmé na: stávka, pandemie, poŽár, pří rodní katastrofa,
mobilizace, válka, povstání , zabavení předrnětu koupě, embargo, teroristický ú tok apod. Vyš š í
moc vyluč uje rrárol< 11a uplatnění srnluvní ch pokut proti straně postiŽené Vyš š ímocí
za předpoklaclu, brrc| e-li drLrhá snrluvirí strana o existenci překáž ky Vyš š ímoci bezodkladrrě
n

í setn ttě vVrozu tttětta.

XI I . Č lánek
Odstoupení od smlouv/ l podstatné poruš ení smlouly
12.1

Smluvní strany jsorr oprávněny odstorrpit od smlor"rvy zdť rvodu uvedených vté to smlouvě
v pří padě podstatné lro poruš errí snrloLrvy) a dále z dť rvodrr rrvedenýclr v obč arrské m

(zejrné na
zákoní kLr.

t2.2

Podstatným poruš ení m smlouvy se rozumí zejmé rra:

.

12.3

1,2.4

pokLrc| bude

prodávají cí v prodlení s předání m předmětu té to smlouvy po dobll delš í než

15

kalendářrrí ch drlů ,
- nedodrž ení právní ch předpisť r rrebo technických noreI n, které se týkají dodané lro předmětu
plnění ,
- nedodrŽerrí smluvní clr ujednání ze záru| < y za jakost,
. neuhrazení kupní ceny kr'rprrjí cí m po drulré výzvě prodávají cí ho k uhrazení dlLrž né č ástky,
přič emž drr-rhá výzva nesmí následovat dří ve než 30 clnů po dorrrč ení první výzvy.
Kupují cí si vylrrazLrje právo na jednostranné ukonč ení smluvní lro vztalru v pří padě, ž e:
- prodávají cí v nabí dce rrvedl nepravdivé ú daje a tato skuteč nost molrla mí t vliv na výběr
rrej vhodněj š í rrab í dky,
- prodávají cí pozbyde zák| adní a profesní způ sobilosti pro plnění veřejné zakázky,
- neobdrž í finanč ní prostředky pro krytí výdajů plynoucí ch z rea| izace veřejné zakázky,
pří padně tyto náklady budou označ eny za r-rezpů sobilé .
Pro ú č elyté to snrlor:vy se pod pojmern ,,bez zbyÍ eč né hoodkladu'' rozlllní

dnů '''

',nejpozději

do

14

12.5 Dojde-li k oclstoupení od té to snrlouvy k tomu oprávněnou smI uvní Stranoll, je prodávají cí
povitlen vrátit kupLrjí cí mu uhrazenorr č ást kLrpní ceny předrrrětu koupě, byla-li uhrazena, a to

v plrré výš i vč etrrě DPH, a kupují cí je povinerr ve llrť rtě 30 dnť l ode dne vrácení kupní ceny
předmětu koupě prodávají cí m vydat předmět koupě, byl.li dodáI l, a to na rrál< lady smluvní
Strany, která dala pří č inudruhé smluvrrí straně k odstoupení od té to smlouvy.
12,6 Úoint.y kaž dé hoodstoupení ocl smlour'y nastávají okamž ikenr doruč ení pí semné lro projevu vť tle
odstoupit od té to sm| ouvY drtthé smluvní straně.

XI [ . Č lánek
Závé reč ní ustanovení
13.1 Smlouva nabývá p| atnosti clnem podpisu smluvní StranoLt, l< terá ji podepí š ejako druhá. Snrlouva
nabývá ť tč innosti nejdří ve dnem rrveřejrrění prostřednictví rn registru smluv dle zákona
č .340l2O15 Sb.. o zvláš tní ch podrní nkách ú č irrnostiněkterýclr smluv, trveře.jňovárrí těchto
smluv a o registru smluv' I (Lrprrjí cí Se zavazuje realizovat zveřejnění té to smlour,y
v předmětné m registru v souladu s uvedeným zákonem.

se soulr| asem obou smluvní ch stran' ato
a
takto
označ errých dodatků .
postupně
č
í
slovanýclr
pí
semnýclr,
pouze formou
Pokr-rd tato smlouva nestanoví jinak, ří dí se tento smluvní vztalr pří s| uš nými ustanovení nri
obč anské hozákorrí kr"r. Jednotlivá ustanovení snrlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, ž e
neplatnost některé lro z nich nepů sobí neplatnost smlouv1' jako celku' Poktrd by některé
Z L| stanovení té to smlouvy bylo nebo se stalo neť tč innýnr nebo neproveditelnýrn, nebude tí m
dotč erra platnost ostatní ch ustalrovení té to smlouvy. Stllr-rvní stran1' se v tal< ovórn pří padě
zavazují nalrradit rreú č irrné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle srnyslu
a ú č elrrnejví ce blí ž íť rč elLr rreÚtč inrré ho nebo neproveditelrré lro ustanovení . Pokud by se v
dů sledku zrněny právní ť rpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s č eskýnr
právní rn řádern (dále jen ,,kolizní ustanovení ..) a předmětrrý rozpor by pů sobil neplatnosti
smlouvy jako takové , bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala
avzÍ ah smluvní ch stran se bude v té to záI eŽiÍ osti ří dit obecně závaznými právrrí mi předpisy'
pokud se snrluvní Strany nedohodnot-t na znění nové ho ustatrovetrí , jeŽ by nahradilo kolí zní

13.2 Doplňování tlebo změnu té to smlouvy lze provádětjen

l3.3

ustanovetrí .

13'4 Práva a povinnosti z té to srnlou1,y přecházejí ina pří padné právní

rlástupce smluvní ch stran.
Prodávají cí vš ak nernť rŽe bez soulrlasu kLrprrjí cí hopostoLrpit svá práva a povinnosti plyI ror'rcí ze
smlouvy třetí straně'
13.5 Proclávají cí bere na vědorní a souhlasí stí nr, ž e je povinen uclrovávat veš kerou dokumentaci
souvisejí cí s realizací projektir vč etně ú č etní clrdokladů minimá| ně do konce roku 2028.
Smluvní Strany se dolrodly, ž e prornlč ecí lhť rta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 | et od
doby, kdy nroh| o být uplatněno poprvé .
13.6 SmI uvní strany výslovně prolrlaš ují , Že jsou k právní mrr jednárrí zcela zpť tsobilé , Že tato
smlouva je projevem jejich pravé , urč ité a svobodrré vť tle a ž e si tuto smlouvlt podrobně
přeč etly, zcela jednozrrač ně porozuněly její mLr obsahu, proti l< teré rnu nemají Žádných výhrad,
uzaví rají jidobrovolrrě, nikoli v tí srli, pod nátlal< erl nebo za nápadně.jeclnostranně nevýhodrrých
podnrí nek a tal< to ji podepisují .
13.7 Úč astní ci smlouvy qjednali v souladu s ttstanovení m $ B9a zákorla č ,.99l1963 Sb', obč anský
souclní řácl, ve zriění pozdějš í ch předpisť t, ž e v pří padě jejich sporLr, který by byl řeš en soudní
cestoLt, je mí strlě pří slLrš ným soudem rní stně pří slr'rš ný sorrd kupují cí ho.

13.8 Tato smlouva je uzavřena V souladu s ustanovetrí m č lánku I V. odst.

l

pí srn. b) směrrrice

č .1l2O21pro zadávárrí veřejrrých zakázek městem Clreb a právnickýrni osobanli zří zerrýrni nebo
za| oŽenými nrěstem Cheb, sclrválené usneserrí m Rady rněsta ChebLr č . RM 233l8l202l, a její
uzavř"etlí bylo sclrváletlo starostou města dtte 25.2.2022.
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Nedí lnou souč ást té to smlouvy tvoři:

Pří I oha č , ] :

Cenovd nabí dka.

Y Praze dne25.2.2022

V Chebu dne.,.

1

0. 03.

2022

sÍ d

za prodávají cí lro

Karolina Urbancová' jednatelka

za kupují cí lro

Mgr. Antoní n Jaloveco starosta
/ ?-.V L -

!-

/ $-------{ ar
-x\

(. Mej
\ 1;f
\,

MUGS s.r.o.

mobi| .724.171435

| Č : 02856972

Hev| í nská 435/ 8

č eská repub| ika

te| .j 235-314769
Í ax:

D| č : CZ02856972

15521 Praha

spo| eč nost zapsaná V

[ iff.T@.."...*
"H.
obchodní m rejskrí ku, vedené ho | Věstským soudem

llt il illl
V

tililillilliltilt

Praze oddí l c, V| oŽka 224498

il

]l

odběrateI

ffiffiffiffi

Město Cheb

Doprava: PPLiCARGO

náměstí Krále Jiří ho z Poděbrad 1/ 14
35002 Cheb
Č eská repub| ika

Datum

| Č : 00253979

P| atba:

převodem

vystavení :

21 .02.2022

D| Č : CZ00253979

KoneÓnýpří jemce

platnost do: 28.02.2022

e.mai| : brabacova@cheb.cz
tel.: 73'1643643

Město Cheb
MarceI a Brabač ová
náměstÍ Krále Jiřiho z Poděbrad 1/ ,l4
35002 Cheb

Vystavil(a):

Č eská repub| ika
NizkoteplotnÍ výpal, nevhodný do gastroprovozŮ a firemní ch kuchyněk
U
!!!!

cEL)P)TlsKU JE

NUTNÉ

AK)EPT)| AT JEMNÉ yyŠ / so ylNl

DEK)RA)E TEcHN)L)Gil 9UBL| MACE,

iVÁ

K)NcI cH TtsKU

KDE NELZE PŘESNĚ GÁRÁ

U UCHA

NT)VAT BARW PANTONE

!!!l

. KupujÍ cí bere na vědom| Že
. výrobky jsou ruč nÍ práce a kaž dý je originál. Mú ž ese v malých detailech | Í š it od vyobrazenl a popisu jak v náh| edu' tak od vzorku
Doporuč ujeme ruč ní mýi'

UP0z0RNĚNI

(

baruy, uní stění , vady

a

jiné ),

PotvzenÍ m náhledu a objednávky kupujÍ cí souhlasi s výš e uvedeným.
Technický/ gra| ický rozkres se vytvářÍ až na základě podepsané objednávky ^ potvnení objednávky,,' V ceně zakázky je jeden rozkres z dodaných dat. Vytvářenl a kňvkovánl dat
nenÍ zahmuto v ceně zakázky.

Kaž dý dalš I rozkres je zpoplatněn 250,- Kč bez DPH
Stono zakázky po vytvořenl technických rozkresů . dle množ stv| rozkresŮ, npjmé ně vš ak 1000,. Kč bez DPH

Označ ení dodávky

Poč et m'

Katalog

HRNEK SE SUBLI MACI 450 I VL SU132
s

j.

j. Sazba
99,00 21 %

Cena za m.

200,00

1

Zák| ad

DPH

Celkem

I 800,00

4 158,00

23 958,00

pať isken

200,00

206,00

21 lo

41 200,00

B 652,00

49 852,00

Doprava vzorek

1,00

150,00

21 lo

150,00

31,50

181 ,50

Doprava zakázka CARG0

1,00

800,00

21

800,00

68,00

968,00

PI VNI KORBEL 5OO ML SU137
f.19l:.{ :L..... ...

Sazba

%
sní Žená 10 lo
sní Žená 15 %
zák| adní 2,| %
,..
0

cĚLrEM

Základ

0,00
0'00
0'00
6,| 950'41
6i950;;í

DPH

0,00
0'00
13 009'59
i3 óói';6í

0,00

Sleva v

0,00
0,00
74 960'00

Terminy Vlroby v pracovn| ch dnech (v závis| osti na naplněnosh výroby od potvnenl vzorku)

výr\ ba

+ č as na přepravu a schvalovánÍ ,

Platební podmí nky
- 100% po dodánl se splatn$ti 14 dnl
UpozoměnÍ :

Stomo zakázky po ýrobě fyzické ho vzorku . stomo poplatek 4 000 Kč bez DPH.
Změna dekorace (velikost, barevnost atd) po vzorování . dle ceny výrobnÍ ch přÍ pť av
Jedná se o reklamnl porcelán, smalt a sk| o, které mohou obsahovat drobné vizuálnÍ vady,
Viz zálož ka n a hftpt/ www, mugs.cz/ z aruky-a+ ek| amace/
Realizace zakázky bez kontrolnlho ýické ho vzorku. bez né roku na reklamaci
Grafické náhledy a ýický vzorek předem zdarma v ceně zakázky - po potvrzenÍ nabI dky

zpraŤ várc systé men Money s3

w.nonev.cz

%:

Celkem s DPH:

7 dnl fyzický vzorek

Výkkl(a): 21.02'2022

1

Celkem

'49,gó'óó

10 dni

%

0,00

