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Kupni smlouva na dodávku propagačních předmětů

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IC:V 00845451

DIC: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: XXXXXXX

Císlo účtu: XXXXXXX

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Petrem Veselkou, starostou

ve věcech technických: Ing. Michaelou Tichou, Ph.D., vedoucí oddělení starosty

Ing. Vladanem Kořeným, pracovníkem prezentace a vztahů k veřej nosti

(dále jen jako „kupující“ nebo ,,0bjednatel“)

a

REKLAMA CENTRUM, spol.vs r.o.

Sídlem/místem podnikaní: Ceskobrodska 854/34c, Hloubětín, 190 00 Praha 9

IČzv 17047692

DIC: CZ 1 7047692

Peněžní ústav: XXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXX

VS : -

Zastoupený: XXXXXXX

(dále jen jako „prodávající“ nebo „dodavatel“)
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Statutární město Ostrava Číslo Smlouvy objednatele: 10678/2022NVZ

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

1. Předmět plnění

1.1 Předmětem této smlouvy je dodání propagačních předmětů včetně zpracování korektur potisku, potisku

propagačních předmětů, gravírování, laser či jinou formu instalace logotypu a vizuálu dle požadavků

kupujícího a technických parametrů daného předmětu, balení a distribuce propagačních předmětů (dále

také jako „předmět koupe ). Součástí předmětu koupě jsou i veškeré doklady nutné k jeho řádnému

užívání. Propagační předměty jsou blíže specifikovány V bodě 3.1 této smlouvy.

1.2 Dodáním se rozumí:

a) dodání propagačních předmětů dle grafických návrhů propagačních předmětů dodaných prodávajícím

a odsouhlasených kupujícím před samotným dodáním propagačních předmětů, loga musí být použita

v souladu s Manuálem vizuálního stylu, který je zveřejněn zde:

https ://zadavatel . tenderarenacz/evidence/zakazka/dokumentv/detailDokumentu i sfřidDokumentu= 1 8

97502&id=528502,

dále dle logo manuálu, který je uveden na webové adrese:

https://Www.ostrava.cz/cs/o-meste/logo-mesta-ostravv- l/designmanual/mestske-obvodv

Barva loga bude přitom dle Manuálu a v kontrastu dle podkladového materiálu.

Označení městského obvodu bude Ostrava! !! Moravská Ostrava a Přívoz.

Logo městského obvodu je možno stáhnout Lie .

U všech uvedených položek dle bodu 3.1 seznam propagačních předmětů bude v provedení tisku 1/0

(jednobarevné) kromě potisků digitální technologií nebo sublimačního potisku, který bude vícebarevný

dle výše uvedeného logomanuálu.

b) dodání propagačních předmětů, balených do vhodných obalů s vyznačením počtu kusů,

c) doprava propagačních předmětů do místa předání.

1.3 Prodávající se zavazuje řádně a včas, v souladu se specifikací uvedenou výše a za podmínek touto

smlouvou stanovených, dodat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo

kpředmětu koupě a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu cenu

sjednanou touto smlouvou.

1.4 Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je bez jakýchkoliv právních a faktických vad a splňuje

všechny zákonné podmínky pro jeho užívání dle příslušných obecně závazných právních předpisů

a technických norem.

1.5 Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení

k veřejné zakázce s názvem „Dodávka propagačních předmětů“, v němž byl dodavatel objednatelem

vybrán. Zadávací podmínky uvedeného zadávacího řízení jsou součástí povinností dodavatele dle této

smlouvy a dodavatel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Veškeré zadávací podmínky tak

tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

2. Doba, místo a způsob plnění

2.1. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě v místě plnění na vlastní náklad takto:

Doba realizace:

Doba dodání všech předmětů dle seznamu V bodě 3.1 nejpozději do 20. srpna 2022.

2.2 Předmětem dodání bude vždy veškeré množství reklamních předmětů požadovaných u daných položek.

2.3 Místem předání plnění je vždy sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy.
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Statutární město Ostrava Číslo Smlouvy objednatele: 10678/2022NVZ

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2.4 Prodávající se zavazuje vždy nejpozději 2 pracovní dny před dnem dodání předmětu koupě oznámit

tuto skutečnost kupujícímu a dohodnout s ním technické podrobnosti dodání předmětu koupě.

2.5 Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě V provedení, množství a jakosti sjednané touto

smlouvou.

2.6 O odevzdání a převzetí předmětu koupě bude sepsán protokol, který bude oběma smluvními stranami

podepsán. Za kupujícího je oprávněn podepsat předávací protokol zástupce ve věcech technických nebo

jiná osoba určená kupujícím. Předávací protokol bude obsahovat zejména soupis prodávajícím

odevzdaných a kupujícím převzatých věcí, včetně dokladů, které se k předmětu koupě vztahují, a které

jsou potřebné k nabytí vlastnického práva a k jeho řádnému užívání.

2.7 V případě vad zjištěných při předání předmětu koupě může kupující odmítnout převzetí jeho vadné

části nebo celého předmětu koupě, což spolu s důvody uvede V předávacím protokolu.

2.8 Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

Ve stejném okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu koupě.

2.9 Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

prodávajícím či jeho poddodavateli). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se

na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděný prodávajícím či jeho

poddodavateli), jsou vedeny V příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají

příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se

na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděný prodávajícím či jeho

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými

pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.

2.10 Zadavatel požaduje minimalizaci obalové hmoty použité v rámci přepravy reklamních předmětů

do místa plnění. Prodávající je také povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu zajistit dosažení

maximální možné míry materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při realizaci této smlouvy

v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také

jako „zákon o odpadech“), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Bude—li prodávající odpady, které jsou výsledkem jeho činností odstraňovat, je povinen zajistit odvoz

a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku, a to V souladu se zákonem o

odpadech.

3. Cenová ujednání a platební podmínky

3.1 Kupujici se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě kupní cenu, která dle dohody smluvních

stran činí:
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Seznam propagačních předmětů:

Číslo Smlouvy objednatele: 10678/2022NVZ

 

Položka Ilustrační foto položky

Cena Celková cena

Kč Kč za

za l ks stanovené

Množství bez množství bez

(ks) DPH DPH
 

Síťovka s kapsou.

Rozměr (35—40) X (35 40)mm. Materiál

bavlna, přírodní. Nosnost 8—10 kg.

Předpokládaná velikost potisku 80 X 70

mm. Technologie potisku: transfer dle

logomanuálu.

900 103,28 92 952,00

 

Sada voskovek s omalovánkami.

Počet voskovek: 8—10 ks.

Předpokládaná velikost potisku 60 X 50

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

500 17,83 8 915,00

 

Diář 2023 denní s Vlastním

oboustranným potiskem předsádky.

Obalka imitace kůže, barva modrá.

Rozměry: (145—160) X (200—220).

Předpokládaná velikost potisku 50 X 30

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

110 132,36 14 559,60

 

Diář 2023 týdenní s Vlastnim

oboustranným potiskem předsádky.

Obalka imitace kůže, barva modrá.

Rozměry: (145—160) X (200—220).

Předpokládaná velikost potisku 50 X 30

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

 

160 125,71 20 113,60

 

 
Hlavolam dřevěný — tangram.

Rozměr (110—120) X (110—120) mm.

7 různobarevných dřevěných dílů,

baleno V pytlíku. Předpokládaná velikost

potisku 80 X 80 mm. Technologie

potisku: transfer dle logomanuálu.  

 

 100 50,10 5 010,00   
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Číslo Smlouvy objednatele: 10678/2022NVZ

 

Sada her V krabičce (kostky, karty).

Rozměr (100—110) X (95—100) X (20—

30) mm. Materiál krabičky přírodní

dřevo. Předpokládaná velikost potisku

70 X 70 mm. Technologie potisku:

sítotisk dle logomanuálu.

150 34,62 5 193,00

 

Křídy V krabičce. Počet kříd: 4—6 ks.

Předpokládaná velikost potisku 70 X 80

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

100
12,48 1 248,00

 

Pravítko s dětským motivem.

Rozměr (30—35) X (160—180) mm.

Material: bambus, barva přírodní.

Předpokládaná velikost potisku 60 X 20

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

[I71-]Flmm‘mllllllllllllll'llrllrm‘Wlmll1lll‘mlllmlvw‘1vv1‘IyVylull‘lmllmlllrlpm‘
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100 13,07 1 307,00

 

Peněženka s kapsami na zip.

Rozměr (100—120) X (80—100) mm.

Material mikrovlákno, barva modrá.

Předpokládaná velikost potisku 60 X 25

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

200 12,14 2 428,00

 

Bublifuk Včetně náplně.

Obsah 30—50 ml. Materiál plást.

Předpokládaná velikost potisku 0 X 27

mm. Technologie potisku: epoxidová

pryskyřice dle logomanuálu.

 

200 23,73 4 746,00

 

Samolepky ná aršíku — 3D.

Předpokládaná velikost potisku 50 X 20

mm. Technologie potisku: epoxidová

pryskyřice dle logomanuálu.

vm
Vm

vm

Vm

Vm

Vm

V'“
500 12,00 6 000,00

 

Taška igelitová: zpevněný průhmat,

složené dno.

Rozměr: (300—350) X (400—450).

Material: LDPE fólie, nosnost cca 5 kg,

barva bílá.

Předpokládaná velikost potisku 200 X

80 mm. Technologie potisku: sítotisk dle

logomanuálu.

1000 4,72 4 720,00

 

 Taška papírová, plocha ucha.

Rozměr (180—200) X (220—250) X (70—

90) mm. Materiál kraftový papír 70—90

g/mz, barva bílá. Předpokládaná velikost

potisku 130 X 80 mm. Technologie

potisku: sítotisk dle logomanuálu.   250  1 1,08 2 770,00   
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Statutární město Ostrava Číslo Smlouvy objednatele: 10678/2022NVZ

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

Taška papírová, plochá ucha.

Rozměr (260—280) X (330—350) X (90—

120) mm. Materiál kraftový papír 80—

100 g/m2, barva bílá. Předpokládaná

velikost potisku 200 X 150 mm.

Technologie potisku: sítotisk dle

logomanuálu.

250 12,55 3 137,50

 

Taška papírová, kroucená ucha.

Rozměr (340—380) X (290—330) X (100—

130) mm. Materiál papír 100—1 15 g/mz,

barva bílá. Předpokládaná velikost

potisku 200 X 200 mm. Technologie

potisku: sítotisk dle logomanuálu.

250 13,40 3 350,00

 

Skládací taška.

Rozměr (380—450) X (450—500).

Materiál netkaná textilie, barva modrá.

Předpokládaná velikost potisku 300 X

300 mm. Technologie potisku: sítotisk

dle logomanuálu. // 200 17,74 3 548,00

 

Taška na dokumenty: 2 ucha.

Rozměr: (390—420) X (290—320) X (80—

100) mm.

Materiál: polyester 600D, barva modrá.

Předpokládaná velikost potisku 280 X

140 mm. Technologie potisku: transfer

dle logomanuálu.

 

10 79,93 799,30

 

Šňůra s karabinou a odnímatelnou

sponou.

Rozměr (500—520) X (20—25) mm.

Materiál bavlna, přírodní.

Předpokládaná velikost potisku 280 X 16

mm. Technologie potisku: transfer dle

logomanuálu.

300 18,10 5 430,00

 

Gelový roller s vyměnitelnou náplní.

Hrot 0,5 mm. Materiál plast, barva

modrá, náplň modrá. Předpokládaná

velikost potisku 30 X 4 mm.

Technologie potisku: tampontisk dle

logomanuálu.

100 13,89 1 389,00

 

Hliníkové kuličkové pero s klipem a

dotykovým hrotem. Barva modrá, náplň

modrá. Předpokládaná velikost potisku

55 X 12 mm. Technologie potisku: laser

dle logomanuálu.

500 14,38 7 190,00

 

Zvýrazňovací tužka dřevěná.

Rozměr (170—175) X 0 (7—8) mm.

Různé barvy. Předpokládaná velikost

potisku 70 X 5 mm. Technologie

potisku: tampontisk dle logomanuálu.

500 3,53 1 765,00

  Sada per z palisandrového dřeva:

kuličkové pero, plnicí pero, nůž na       
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Číslo Smlouvy objednatele: 10678/2022NVZ

 

dopisy. Modrá náplň. Dárková krabička.

Rozměr (170—190) X (70—75) X (20—25)

mm. Předpokládaná velikost potisku

(box) 70 X 30 mm. Technologie potisku:

tampontisk dle logomanuálu.

10 263,33 2 633,30

 

Poznámkový blok s kroužkovou vazbou.

Rozměr (140—160) X (180—210). Počet

listů: 80—120, linkovane'. Barva přírodní,

bílá, modrá. Předpokládaná velikost

potisku

50 X 150 mm. Technologie potisku:

sítotisk dle logomanuálu.

 

100 52,11 5211,00

 

Poznámkový blok, imitace kůže,

elastické držáky.

Rozměr (150—160) X (210—230) mm,

160—200 nelinkovaných listů.

Předpokládaná velikost potisku 35 X 150

mm. Technologie potisku: sítotisk dle

logomanuálu.

20 82,74 1 654,80

 

Zápisník s obalem, odnímatelné

magnetické pouzdro na telefon, poutko

na pero. Rozměr (100—150) X (180—

210). Počet listů 70—100, linkované.

Materiál imitace kůže, barva modrá.

Předpokládaná velikost potisku 50 X 150

mm. Technologie potisku: tampon dle

logomanuálu.

 

50 103,14 5 157,00

 

Fotorámeček s meteostanicí.

Rozměr (180—200) X (180 X 200).

Materiál bambus. Funkce: hodiny,

kalendář, teploměr.

Předpokládaná velikost potisku 60 X 30

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

15 239,34 3 590,10

 

Držák magnetický na mobilní telefon do

auta (do větrací mřížky) plus kovový

plíšek samolepicí. Rozměr (38—40) X

(38—40) X (62—65) mm. Předpokládaná

velikost potisku 25 X 12 mm.

Technologie potisku: tampontisk dle

logomanuálu.

 

100 50,41 5 041,00

  Držák na mobil samolepicí.

Rozměr (30—35) X (35—40). Materiál

plast. Předpokládaná velikost potisku 15

X 15 mm. Technologie potisku:

tampontisk dle logomanuálu.  100  13,49 1 349,00   
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Sportovní ručník.

Rozměr (300—400) X (800—1000) mm.

Barva modrá. Předpokládaná velikost

potisku 100 X 60 mm. Technologie

potisku: transfer dle logomanuálu.

200 49,76 9 952,00

 

 

Pláštěnka s kapucí, zapínání na cvočky.

Rozměry (850—900) X (650—700).

Materiál plast, barva bílá, modrá, žlutá.

Předpokládaná velikost potisku 120 X

120 mm. Technologie potisku: sítotisk 50 84,03 4 201,50

dle logomanuálu. ll.-„F

 

Toaletní taška s kapsami a háčkem.

Rozměr (230—260) X (180—200) X 100—

120) mm. Materiál polyester, barva

modrá. Předpokládaná velikost potisku

100 X 100 mm. Technologie potisku:

transfer dle logomanuálu.

25 148,09 3 702,25

 

 

Švihadlo s dřevěnými držadly.

Délka: 2500—2800 mm, barva šňůry

modrá. Předpokládaná velikost potisku

60 X 10 mm. Technologie potisku: 200 23,63 4 726,00

tampontisk dle logomanuálu.

 

Klobouk a stuha.

Rozměr: unisex, (280—300) X (250—270).

Materiál: polyester, barva přírodní.

Stuha na klobouk s potiskem, materiál

polyester, modrá, rozměr cca 650 X 24 180 34,54 6 217,20

mm. Předpokládaná velikost potisku 380

X 16 mm. Technologie potisku: transfer a

dle logomanuálu.

 

Plážové žabky.

Velikost 36—38. Material: plast, základní

barva: modrá nebo černá, pasky bílá

nebo v základní barvě.

Předpokládaná velikost potisku 50 X 60

mm. Technologie potisku: sítotisk dle

logomanuálu.

100 65,16 6 516,00

 

 Plážové žabky.

Velikost 42—44. Materiál: plast, základní

barva: modrá nebo černá, pasky bílá

nebo v základní barvě.

Předpokládaná velikost potisku 50 X 60

mm. Technologie potisku: sítotisk dle

logomanuálu.

100 65,16 6 516,00
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Sluneční brýle se zrcadlovými skly a

UV400. Rozměr (145—150) X (48—50) X

(145—150) mm. Materiál plast +

bambus. Barva obruby černá.

Předpokládaná velikost potisku 40 X 6

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

cd 100 65,04 6 504,00

 

Vějíř.

Rozměr (40—45) X (20—25) mm.

Materiál dřevo, tkanina, barva modrá.

Předpokládaná velikost potisku 50 X 10

mm. Technologie potisku: tampontisk dle

logomanuálu.

 

100 24,98 2 498,00

 

Multifunkční šátek s reflexním prvkem.

Rozměr (250—280) X (500—530) mm.

Materiál polyester 135—190 g/mz.

Předpokládaná velikost potisku 140 X 60

mm. Technologie potisku: transfer dle

logomanuálu.

100 51,76 5 176,00

 

Parkovací hodiny.

Rozměr ( 100—120) X ( 140—160).

Materiál: polaminovaný papír.

Předpokládaná velikost potisku 90 X 140

mm. Technologie potisku: vícebarevny

digitální tisk dle logomanuálu.

ÉiÁ-m
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200 27,66 5 532,00

 

Vonná visačka do auta.

Rozměr: (65—75) X 90—110) mm. Vůně

různé. Předpokládaná velikost potisku

60 X 80 mm. Technologie potisku:

Vícebarevny digitální tisk dle

logomanuálu.

200 29,72 5 944,00

 

Hliníková svítilna s 9 LED diodami a

poutkem.

Rozměr (25—30) X (90—100) mm.

Barva modrá. Předpokládaná velikost

potisku 23 X 7 mm. Technologie

potisku: tampontisk dle logomanuálu.

100 39,19 3 919,00

 

Skládací deka s nepromokavou úpravou.

Poutko na přenášení.

Rozměr (1200—1400) X (1500—1800).

Materiál: károvaný akryl, spodní díl

voděodolný. Předpokládaná velikost

potisku 150 X 30 mm. Technologie

potisku: transfer dle logomanuálu.

 

25 258,64 6 466,00

 

 
Sportovní batoh

(cyklistika,běhání).Hrudní a bederní pás,

spec. kapsa na lahev.

Objem: 3—35 1. Materiál: polyester

voděodolný, barva modrá.

Předpokládaná velikost potisku 30 X 80

mm. Technologie potisku: transfer dle

logomanuálu.   20  315,46 6 309,20   
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Fitness pásky — sada 3 ks s různou

úrovní odporu.

Rozměr (115—125) X (185—200). Baleno

V polyesterove'm pouzdře.

Předpokládaná velikost potisku 70 X 100

mm. Technologie potisku: transfer dle

logomanuálu.

 

100 76,01 7 601,00

 

Sportovni láhev z nerezové oceli.

Objem 500—700 ml.

Předpokládaná velikost potisku 10 X 25

mm. Technologie potisku: laser dle

logomanuálu.

20 124,56 2 491,20

 

Domeček pro hmyz s očkem na

zavěšeni. Rozměr (140—160) X (200—

220) X (100—120) mm. Materiál dřevo.

Předpokládaná velikost potisku 60 X 20

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

2
1
2
%
;

'
n'. 10 164,24 1 642,40

 

Kosmetická taška na zip.

Rozměry: (210—220) X (160—170) X (50—

60) mm. Materiál: bavlna, juta.

Předpokládaná velikost potisku 150 X 85

mm. Technologie potisku: transfer dle

logomanuálu.

100 30,84 3 084,00

 

Náplasti V krabičce.

Rozměr náplastí: (55—60) X (18—20)

mm, počet 5—6 ks. Materiál krabičky:

plast, barva modrá. Předpokládaná

velikost potisku 70 X 25 mm.

Technologie potisku: tampontisk dle

logomanuálu.

 

300 7,43 2 229,00

 

Reflexni samolepka.

Rozměr: (60—80) X (50—60) mm, tvar

ruky.

Předpokládaná velikost potisku 20 X 20

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

300 4,38 l 314,00

 

Vonná svíčka ve sklenici s víkem.

Rozměr: 0 70—90 mm. Materiál nádoby:

sklo, bambus. Vůně: vanilka.

Předpokládaná velikost potisku 30 X 30

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

„7
/

30 90,96 2 728,80

 

 Sada pilníků na nehty V pouzdře. Počet

pilníků: 6—8 ks. Pouzdro: rozměr (55—

60) X (60—65) X (5—8) mm; materiál

karton, barva bílá. Předpokládaná

velikost potisku 40 X 30 mm.

Technologie potisku: tampontisk dle

logomanuálu.  
  

150  7,56 1 134,00   
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Mentolové bonbony V krabiččce.

Hmotnost bonbonů: 12—15 g, Krabička: 7x

rozměr 0 45—50 mm, materiál kov. *

Předpokládaná velikost potisku Q 40

mm. Technologie potisku: tampontisk

dle logomanuálu.

200 19,85 3 970,00

 

Deštník skládací.

Rozměry: 0 960—980 mm.

materiál: polyester, barva modrá.

Předpokládaná velikost potisku 200 X

120 mm. Technologie potisku: sítotisk

dle logomanuálu.

50 68,78 3 439,00

 

 

CELKOVÁ CENAVCELKEM ZA

VSECHNY POLOZKY

(BEZ DPH)
335 019,75 Kč
 

 
CELKOVÁ CENAVCELKEM ZA

VSECHNY POLOZKY     (s DPH) 405 373,90 Kč
 

3.2

3.3

3.4

3.5

Kupní cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti této

smlouvy azahrnující veškeré náklady prodávajícího nutné křádnému předání a převzetí předmětu

koupě v souladu s čl. I této smlouvy zejména nákladů na zpracování korektur potisku, potisku

propagačních předmětů, gravírování, laser či jinou formu instalace logotypu a vizuálu dle požadavků

kupujícího a technických parametrů daného předmětu, balení a dopravy do místa plnění, k této ceně

bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných a účinných právních předpisů.

Cena za poskytnutí celého plnění nebo jeho částí bude uhrazena kupujícím po jeho řádném dodání

a to bezhotovostním převodem na číslo účtu prodávajícího, v souladu s bodem 3.5 této smlouvy.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

Podkladem pro vystavení faktury a přílohou faktury jé kupujícím podepsaný protokol o předání

a převzetí plnění dle této smlouvy.

Podkladem pro zaplacení jé daňový doklad — faktura vystavená prodávajícím. Faktury musí mít

náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo,

b) název a sídlo kupujícího a prodávajícího, přičemž jako sídlo kupujícího bude uvedeno sídlo

statutárního města Ostravy, tzn. daňový doklad bude vystaven takto:

Kupující:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava,
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c) předmět plnění a název veřejné zakázky,

d) číslo smlouvy a den jej ího uzavření,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení osoby, jež fakturu vystavila,

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

h) cenu,

i) DIC kupujícího i prodávajícího.

3.6 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není

kupující povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je kupující oprávněn vrátit ve lhůtě

splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávne. Řádně vracenou

fakturu je prodávající povinen opravit a doručit kupujícímu. Nova lhůta splatnosti začne běžet dnem

doručení opravené faktury.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

kupujícímu. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

3.8 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a

vyplývá-li to z platné legislativy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.

3.9 Pokud se stane prodávající nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je kupující oprávněn

uhradit prodávajícímu za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný učet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně

na účet správce daně prodávajícího a zaplacení ceny bez DPH prodávajícímu bude považováno za

splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu.

Strány se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozděj ších předpisů. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

4. Záruka za jakost

4. l Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě ve smyslu ust. § 2113 a násl.

občanského zákoníku V délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí

předmětu koupě.

4. 2 Kupující je oprávněn uplatnit prava z vady (reklamovat) u předmětu koupě dodaného mu prodávajícím,

a to písemně a bezprostředně po zjištění vad. V reklamaci kupující vady popíše, případně uvede, jak se

projevují.

4. 3 Kupujici má vůči prodávajícímu na výběr tato práva vyplývající ze záruky:

a) dodání bezvadného/ných kusu/ů příslušného druhu propagačních předmětů, a to nejpozději do 15

pracovních dnů od odevzdání vadného zboží

nebo

b) vrácení zaplacené ceny kusu/ů příslušného druhu propagačních předmětů

nebo

c) přiměřená sleva z kupní ceny vadných kusů příslušného druhu propagačních předmětů, a to do 15

pracovních dnů od doručení reklamace prodávajícímu.
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4.4 Na věc opravenou nebo vyměněnou V záruční době, která je součástí předmětu koupě, běží záruční

doba ve stejné delce jako je sjednána V odst. 4.1 tohoto článku smlouvy.

5. Sankční ujednání, odstoupení od smlouvy

5.1 V případě porušení povinností prodávajícího dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že

prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu, a to v následujících případech a

v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s odevzdáním předmětu koupě vymezeného V termínech dle čl. 2,

odst. 2.1 této smlouvy, nebo termínu dohodnutém smluvními stranami, ve výši 0,2 % z kupní ceny

příslušného/ých druhu/ů propagačních předmětů, vč. DPH dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy,

- za každý započatý den prodlení s odstraněním řádně uplatněných vad předmětu koupě nebo jeho části

v termínech touto smlouvou dohodnutých ve výši 500,- Kč,

5.2 Kupující je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy

včetně jejich příslušenství, kterou má vůči prodávajícímu z titulu této smlouvy proti pohledávce

prodávajícího na zaplacení ceny dle této smlouvy.

5.3 Nedohodnou—li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní

pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

5.4 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku dle této smlouvy, je

tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítány

z dlužné částky za každý i započatý den prodleni. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci

ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Od této smlouvy lze odstoupit V případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou,

jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem.

Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení odeslané s využitím provozovatele poštovních

služeb, bylo doručeno třetí pracovní den po jeho odeslání některou ze smluvních stran, býla—li však

odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího považují

zejmena:

' prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu plnění delší než 10 kalendářních dnů,

' nedodržení dohodnuté jakosti předmětu plnění.

5.7 Odstoupením od této smlouvy nej sou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení

a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních

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

smluv). Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění V registru smluv kupující.
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6.2 Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní

tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

6.3 Smluvní strany vylučují ve vztahu k této smlouvě aplikaci ustanovení § 1765 a § 1766 občanského

zákoníku.

6.4 Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně formou dodatků uzavřených V listinné

podobě po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran. Na ústní ujednání se nebere zřetel.

6.5 Změna kontaktních údajů uvedených vtéto smlouvě musí být neprodleně písemně sdělena druhé

smluvní straně na adresu sídla bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

6.6 Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky ztéto smlouvy za kupujícím bez předchozího

písemného souhlasu kupujícího. Prodávající dává výslovně souhlas kupujícímu spostoupením jeho

práv a povinností z této smlouvy na jinou osobu majetkově propojenou s kupujícím.

6.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, V nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Prodávající obdrží jedno a kupující dvě vyhotovení.

6.8 Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany

měly a chtěly V této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

6.9 Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.

6.10 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují,

že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným

pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připoj ují své podpisy.

6.11 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice SME 2019 — 01 Postup při zadávání veřejných

zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/ 19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Petr Veselka, starosta.

  

Za kupujícího: Za prodávajícího:

V Ostravě, dne 13. 7. 2022 VPraze, dne

Petr Veselka XXXXXXX

starosta XXXXXXX
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