Kraj Vysočina

KUJIP01J9YQV

Kupní smlouva
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník)
I.
Smluvní strany

1. kupující:
Kraj Vysočina
sídlo: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
zastoupen: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
bankovní spojení: 123-6403810267/0100
kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kryštofová
tel.: +420 564 602 958, email: krystofova.k@kr-vysocina.cz
(dále jen jako „kupující“)

2. prodávající:
Intelsol s. r. o.
sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha - Staré Město
IČO: 02774569
DIČ: CZ02774569
Jednající: Ing. Filip Hrnčíř, jednatel
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2200627755/2010
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223738
(dále jen jako „prodávající“)

,

I.

Úvodní ustanovení
Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je vybraná nabídka prodávajícího, který se
umístil v zadávacím řízení na uzavření této kupní smlouvy na prvním místě. Zadávací řízení
na uzavření této kupní smlouvy bylo uveřejněno v elektronickém nástroji pro zadávání
veřejných zakázek kupujícím dne 10. 9. 2020 pod evidenčním číslem Z2020-031488,

III.
Předmět a účel smlouvy
1.

2.
3.

Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu propagační
předměty specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) - tzn. závazek
prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu
nabytí vlastnického práva k němu a současně závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit
prodávajícímu kupní cenu. Zboží musí být nové, nepoužívané.
Účelem této smlouvy je nákup propagačních předmětů pro reprezentativní propagaci
Kraje Vysočina.
Prodávající zašle nejdéle do 3 pracovních dnů od oznámení o podepsání smlouvy
kupujícím grafické návrhy jednotlivých položek zboží uvedených v příloze č. 1 smlouvy k
odsouhlasení kupujícímu.
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4.

Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než
10% ceny poddodavatele, který je:
a. fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo
či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto
odstavce, nebo
c. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo
b) tohoto odstavce.

IV.
Kupní cena
1.

2.
3.

Prodávající se zavazuje dodat zboží dle této smlouvy kupujícímu za nabídkovou cenu
vzešlou z veřejné zakázky. Kupní cena jednotlivých položek zboží je uvedena v příloze
č. 1 této smlouvy, a to na základě vybrané nabídky prodávajícího v zadávacím řízení
uvedeném v čl. II. této smlouvy.
Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním dle této
smlouvy, jako je dopravné, balné, pojištění atd.
K ceně se připočte DPH podle právního předpisu platného v době plnění.

V.
Dodací podmínky

1.

2.

Místem plnění je Háta o.p.s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Dopravu
zboží do místa plnění zajišťuje prodávající na své náklady a na své nebezpečí. Doba
plnění je nejdříve 1. 11. 2022 a nejpozději do 30. 11. 2022. Osobou oprávněnou
převzít zboží za kupujícího je Mgr. Kateřina Kryštofová, tel.: +420 564 602 958, email:
krystofova.k@kr-vysocina.cz Prodávající je povinen kontaktní osobě kupujícího sdělit
informaci o dni a hodině předání zboží nejméně jeden pracovní den předem, a to
emailem nebo telefonicky.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu
oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané
zboží v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží (záruční lhůta), pokud není v technických
specifikacích uvedena lhůta delší. Tato záruka začne běžet ode dne potvrzení dodacího
listu kupujícím. Jakoukoliv reklamaci plnění musí kupující uplatnit nej později poslední
den záruční Ihůty. Pro případ vady má kupující právo požadovat a prodávající povinnost
poskytnout:
a) bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 3 pracovních dnů po obdržení
reklamace od kupujícího (e-mailem, telefonicky nebo v listinné podobě)
nebo
b) slevu z kupní ceny reklamovaného plnění ve výši dle společné dohody smluvních
stran.
VI.
Platební podmínky

1.

2.

Kupující se zavazuje za jím převzaté zboží zaplatit kupní cenu, a to řádně a včas,
v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Kupní cena bude hrazena
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
Cena zboží je splatná na základě fakturace prodávajícího provedené po dodání zboží.
Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu fakturu nejpozději do 3 pracovních dnů od
dodání zboží kupujícímu. Na faktuře bude uváděna cena pro každou jednotlivou položku
zboží, DPH bude uvedeno odděleně od kupní ceny. Dle dohody smluvních stran je
splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
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3.

4.

Prodávající se zavazuje, že faktura bude obsahovat všechny náležitosti stanovené
platnou a účinnou právní úpravou. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem
stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit. Prodávající je pak
povinen vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi a novou lhůtou splatnosti. Kupující
v takovém případě není v prodlení s placením kupní ceny.
V případě, kdy prodávající je plátce DPH,
úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem
na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smysíu ustanovení § 98 zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o DPH“).

-

pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající
se výši DPH fakturované prodávajícím.

VII.
Smluvní pokuta
1.

2.

3.

V případě prodlení prodávajícího splněním dle této smlouvy je prodávající povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny nedodaného zboží, a to za
každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty se prodávající nezbavuje povinnosti
splnit závazek přijatý touto smlouvou.
V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury je kupující
povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení dle platné a účinné právní úpravy.
Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
vyúčtování o smluvní pokutě nebo úroku z prodlení druhé smluvní straně.

Vlil.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Prodávající nesplní povinnost
uvedenou v čl. Ill odst. 4 této smlouvy.
Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední
novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými řádně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami,
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Technická a množstevní specifikace.
Tato smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů
a po vzájemné dohodě smluvních stran na základě jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv
v tísni a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že na práva a povinnosti založené
touto smlouvou nebo v souvislosti s ní se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4. 1980.
Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální
vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy
osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro
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elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů,
přílohy a případných dodatků v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru
smluv splní kupující.

V Jihlavě

V Praze dne

MAT V+Xyc-1 Vítězslav
Digitálně Schrek
podepsal
Mgr,
MBA

•VIy • • ViL—2ldV

SchrekMBA

Datum: 2022,07.20
08:25:05 +02’00'

kupující
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman kraje

Filip
Hrnčíř

Digitálně podepsal

Filip Hrnčíř
Datum: 2022.07.19
09:28:51 +02'00'

prodávající
Ing. Filip Hrnčíř
jednatel
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