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Kupní smlouva 
Č. kupujícího: 29/C/17 . č. 

prodávajícího : .............................  ... 

ČI. I. 
Smluvní strany 

Kupující: 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl, Pr, vložka 33 

sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň 301 00 

jedná: Ing. Jiří TRÁVNÍČEK, ředitel příspěvkové organizace 

IČ; 00377015 

DIČ: CZ 00377015 

bankovní spojení 

č. účtu:  

(dáte jen „kupující/ZOO a BZ/objednatel") a 

Prodávající: 

LP Komfort s.r.o. 

zapsaný v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55269 

sídlo: Lazarská 1719/5,110 00 Praha 5 

kontaktní adresa : Administrativní areál Bushman - LP Komfort s.r.o., 

Městečko 75, 257 22 Čerčany 

jedná : Jindřich Melichar, jednatel 

IČ: 25618601 

DIČ: CZ25618601 

bankovní spojení:.  

č. účtu:  

(dále jen „ prodávající/dodavatel") 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění tuto kupní smlouvu, jejímž účelem je úprava práv a povinností 

smluvních stran při zajištění celoročních dodávek pracovních uniforem - pracovních oděvů pro 

zaměstnance ZOO a BZ m. Plzně, p. o., kdy kupující byl vybrán jako vítězný uchazeč v zadávacím řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu. 

ČI. II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy jsou pravidelné dodávky pracovních uniforem - pracovních oděvů (dále i 

oděvy, zboží) prodávajícím v určeném počtu kupujícímu za níže uvedených podmínek.  
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ČI. III. 
Kupní cena a způsob placení 

1. Kupní ceny níže uvedených jednotlivých druhů oděvů jsou stanoveny na základě cenové nabídky 

prodávajícího, tvořící součást jeho nabídky veřejné zakázky (vyplněná příloha č. 2 „Nákupní koš dle 
druhů a množství za období 48 měsíců“) včetně umístění loga kupujícího ve formě výšivky daného 

rozměru, umístěné na určeném místě oděvů : 

a) bunda zimní-jarní s odepínací zateplenou vložkou unisex ................... 2.261,- Kč bez DPH/1 ks 

b) mikina unisex ............................................................................................ 901,- Kč bez DPH/1 ks 

c) triko unisex krátký rukáv kulatý límec....................................................... 213,- Kč bez DPH/1 ks 

d) kalhoty dlouhé kapsáče pánské ............................................................... 867,- Kč bez DPH/1 ks 

e) kalhoty dlouhé kapsáče dámské .............................................................. 884,- Kč bez DPH/1 ks 

f) kalhoty krátké kapsáče pánské ................................................................ 697,- Kč bez DPH/1 ks 

g) kalhoty krátké kapsáče dámské ............................................................... 714,- Kč bez DPH/1 ks 

h) košile pánská dlouhý rukáv ...................................................................... 714,- Kč bez DPH/1 ks 

i) košile dámská dlouhý rukáv ..................................................................... 595,- Kč bez DPH/1 ks 

j) košile pánská krátký rukáv .......................................................................  587,- Kč bez DPH/1 ks 

k) košile dámská krátký rukáv ..................................................................... 587,- KČ bez DPH/1 ks 

l) čepice kšilt .............                                                                                           187,-KčbezDPH/1

 ks 

m) čepice zimní ............................................................................................   153,- Kč bez DPH/1 ks 

2. Kupní cenou se rozumí konečná, po celou dobu trvání platnosti této smlouvy nejvýše přípustná 

a neměnná cena zboží včetně dopravy a složení v místě sídla kupujícího Pod Vinicemi 9, 301 00 

Plzeň, ředitelství ZOO a BZ m. Plzně, p.o. (budova Lochotínského amfiteátru). 

3. Odběr zboží bude fakturován prodávajícím měsíčně. Termín splatnosti je 21 dnů od data vystavení 

daňového dokladu - faktury. 

4. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 

písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude 

obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 

kupující vyzve prodávajícího k jeho doplnění, Do okamžiku doplnění si kupující vyhrazuje právo 

neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

5. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany kupujícího na základě této 

smlouvy bude o prodávajícím správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty), má kupující právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 

prodávajícímu uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 

sjednávají, že takto dodavateli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám kupující v souladu 

s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
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ČI. IV. 
Dodací podmínky, související činnosti nutné pro řádné zajištění dodávek 

1. Součástí plnění této smlouvy je i činnost prodávajícího spojená s přímým vyzkoušením konfekčních 

velikostí jednotlivých druhů oděvů zaměstnanci kupujícího (dlouhodobý průměrný stav 135) v místě 

sídla kupujícího (ve vhodné místnosti v areálu ZOO a BZ m. Plzně, p.o.). 

2. Pracovník/ci prodávajícího předloží zadavateli, tj. jeho zaměstnancům všechny konfekční velikosti 

všech druhů oděvů k vyzkoušení a změření jejich konfekčních velikostí. Na každého pracovníka bude 

vystavena „Osobní karta zaměstnance ZOO a BZ m. Plzně" ve dvou vyhotoveních (1x pro 

prodávajícího, 1x pro kupujícího), kde budou uvedeny jednotlivé druhy oděvů s příslušnými 

konfekčními velikostmi, kterými bude zaměstnanec dle svého pracovního zařazení vybaven. 

3. Osobní karty ( cca 135 ks) budou vystaveny pro všechny pracovníky ve lhůtě do 14-ti pracovních dnů 

ode dne nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. Stejným způsobem bude postupováno i u nových 
zaměstnanců přijatých do pracovního poměru do 3 pracovních dnů ode dne vznesení požadavku ze 

strany kupujícího. 

4. Na základě vyhotovených „Osobních karet zaměstnanců ZOO a BZ m. Plzně“ budou kupujícím 

vystavovány jednotlivé požadavky pro každého konkrétního zaměstnance ve formě „Objednávky 
zaměstnance". 

5. Objednávky zboží kupující uskutečňuje odesláním požadavku na kontaktní e-mail prodávajícího ve 

formě oskenované a vedoucím příslušného oddělení podepsané „Objednávky zaměstnance", na 

základě které prodávající zkompletuje „osobní balení" oděvů pro každého zaměstnance. 

6. Dodávky zboží se prodávající zavazuje uskutečňovat dovozem zkompletovaných „osobních balení“ 

oděvů každého zaměstnance do sídla kupujícího Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň, ředitelství ZOO a BZ 

m. Plzně, p.o. (budova Lochotínského amfiteátru): 

a) u nových zaměstnanců vždy do 3 pracovních dnů ode dne odeslání „Objednávky zaměstnance“ 

zadavatelem na kontaktní e-mail prodávajícího, 

b) u stálých zaměstnanců (dlouhodobý průměrný stav 135) vždy po skupinách v počtu pro 20 - 30 

zaměstnanců každý pracovní den v zadavatelem určeném období, tj. v průběhu jednoho 

pracovního týdne dle této specifikace : 

* Prodávající se zavazuje „prvotně“ vybavit všechny zaměstnance kupujícího všemi druhy oděvů 

ve lhůtě nejpozději do 3 měsíců ode dne vystavení „Osobních karet zaměstnanců 

' ZOO a BZ m. Plzně", 

• Prodávající se zavazuje „opakovaně“ (tzn. po uplynutí stanovených užitných dob dle 

jednotlivých druhů oděvů, které zaměstnanci „prvotně“ obdrželi) vybavit všechny zaměstnance 

kupujícího „opakované" vždy po skupinách v počtu pro 20 - 30 zaměstnanců každý pracovní 

den v kupujícím určeném období, tj. v průběhu jednoho pracovního týdne. Kupující se 

současně zavazuje „avizovat" prodávajícímu v předstihu 3 měsíců před určeným pracovním 

týdnem svůj požadavek ve formě „Objednávek zaměstnanců“ zaslaných emailem. 

7. Prodávající se dále zavazuje mít stálou zásobu minimálně 3 ks od každé velikosti od každého druhu 

oděvu pro případ mimořádných objednávek (např. při ztrátě, zničení či poškození jakéhokoliv oděvu 

zaměstnancem). Prodávající je povinen zajistit dodání takového oděvu do sídla kupujícího ve lhůtě do 

3 pracovních dnů ode dne odeslání „Objednávky zaměstnance" na kontaktní e-mail dodavatele. 

8. Dodání zboží bude doloženo dodacím listem, případně daňovým dokladem prodávajícího min. ve 

dvou vyhotoveních, na kterém bude uveden druh a množství dodaného zboží, jména pracovníků 

kupujícího pro které je zboží určeno, IČ, název společností (jméno a příjmení u fyzických osob) obou 

smluvních stran, podpis oprávněné osoby prodávajícího a datum dodání. 
9. Povinnost prodávajícího „dodat je splněna převzetím smluveného zboží kupujícím. Převzetí zboží 

potvrdí kupující podpisem na dodacím listě/daňovém dokladu. Okamžikem převzetí zboží přechází 
na kupujícího odpovědnost za zboží. 

ČI. IV. 
Užitné doby jednotlivých druhu pracovních uniforem, objem dodávek 

1. V návaznosti na vnitřní předpisy a směrnice organizace kupujícího, kterými jsou stanoveny jednotlivé 
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druhy a počty pracovních uniforem/pracovních oděvů dle pracovních zařazení jednotlivých 
zaměstnanců do příslušných úseků, jsou stanoveny tyto užitné doby při běžném používání: 

a) bunda zimní - jarní s odepínací zateplenou vložkou unisex, 1 ks na 4 roky 
b) mikina unisex, 1 ks na 2 roky 

c) triko unisex krátký rukáv kulatý límec, 2 ks na 1 rok 

d) kalhoty dlouhé kapsáče pánské, 1 ks na 2 roky 

e) kalhoty dlouhé kapsáče dámské, 1 ks na 2 roky 

f) kalhoty krátké kapsáče pánské, 1 ks na 2 roky 

g) kalhoty krátké kapsáče dámské, 1 ks na 2 roky 

h) košile pánská dlouhý rukáv, 1 ks na 2 roky 

i) košile dámská dlouhý rukáv, 1 ks na 2 roky 

j) košile pánská krátký rukáv, 1 ks na 2 roky 

k) košile dámská krátký rukáv, 1 ks na 2 roky 

l) čepice kšilt, 1 ks na 2 roky 

m) čepice zimní, 1 ks na 2 roky 

2. Objem ročních dodávek jednotlivých druhů pracovních uniforem/pracovních oděvů je uveden v příloze 

č. 2 „Nákupní koš dle druhů a množství za období 48 měsíců
I II

, která tvoří nedílnou součást této kupní 

smlouvy a byla kupujícím vyplněna a učiněna jakou součást jeho nabídky podané pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu. 

ČI. V. 
Reklamace, záručni dobv 

1. Kupující je povinen neprodleně po zjištění vady na novém, nepoužitém zboží o tomto informovat 

prodávajícího a ten je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit do sídla kupujícího pro řešení 

reklamace. O řešení reklamace jsou smluvní strany povinny sepsat příslušný reklamační protokol kde 

bude výslovné uvedeno, že prodávající reklamaci uznává. 

2. Prodávající je povinen dodat nové náhradní zboží ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne sepsání 

protokolu o reklamaci. Za vady na novém, nepoužitém zboží se považuje zejména absence loga 

kupujícího a výrobní vada (chybějící součásti oděvu, poškozený či špatně sešitý, nedošitý, rozpáraný 

oděv, vada na zapínání oděvu apod.). 

3. Záruční doby jednotlivých druhů oděvů jsou stanoveny v délkách užitných dob jednotlivých druhů 

oděvů uvedených v čl. IV. bodu 1. této smlouvy. Reklamace se vztahuje na zjevné vady zboží nad 

rámec běžného opotřebení ve vztahu k druhu oděvu a jeho používání. 

Čl. VI. 
Reklamní protíplnění 

2. Kupující dále umožní prodávajícímu používat logo a brand ZOO a BZ m. Plzně, p.o. v rámci: 

* Prodávajícím předem avizovaných a kupujícím schválených reklamních kampaní prodávajícího, 

■ Maloobchodní a velkoobchodní sítě prodávajícího, 

■ Komunikace s věrnostními zákazníky a důležitými klienty. 

ČI. VII. 
Doba trvání, ukončení platnosti smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální platností a účinností na období 48 měsíců od 
1.6.2017, 

                                            

I V rámci prodávajícím poskytnuté roční slevy ve výši 34.500,- Kč bez DPH z ročního finančního plnění 

poskytne kupující reklamní protiplnění ve formě umístění loga prodávajícího do sekce 

„Partneři
11

 na skleněném panelu u hlavní pokladny. 
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2. Smlouva může být po uplynutí 48 měsíců platností a účinnosti ukončena dohodou smluvních stran o 
ukončení platnosti smlouvy. 

3. Platnost smlouvy před uplynutím Ihůty 48 měsíců může být ukončena pouze výpovědí s okamžitou 
platností podanou : 

a) prodávajícím v případě úpadku či insolvence, 
b) kupujícím v případě opakovaných porušení příslušných ustanovení smlouvy ze strany 

prodávajícího (za opakovaná porušení se považují tři porušení smlouvy v období jednoho roku). 

4. Výpovědní lhůta při ukončení platnosti smlouvy dohodou smluvních stran činí 6 kalendářních měsíců a 
počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po podepsání dohody o ukončení platnosti 

smlouvy. 

ČI. Vlil. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle čl. IV. body 6. a), 6. b), se tento zavazuje zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení a 

jednotlivý druh oděvu. 

2, V případě prodlení kupujícího se zaplacením daňového dokladu se tento zavazuje zaplatit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Čl. IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze doplňovat a pozměňovat výhradně jen písemnými 

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každý dodatek bude vzestupně 

očíslován a po podpisu smluvními stranami se stává nedílnou součástí smlouvy. 

2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v rozsahu šesti stran jednostranně tištěných a oba 

mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

4. Prodávající uděluje tímto kupujícímu plný a neomezený souhlas k tomu, aby kupující, jím pověřená 

osoba nebo orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní údaje 

prodávajícího, a to především za evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně si je 

prodávající vědom, že tyto osobní údaje mohou být součástí usnesení orgánů města Plzně či orgánů 

jeho městských obvodů, které jsou podle zákona o obcích veřejně přístupná, a s tímto výslovně 

souhlasí. Prodávající se zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí všechny změny těchto osobních 

údajů.  
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5. Prodávající souhlasí s tím, že kupující jako veřejný zadavatel zveřejni na svém profilu zadavatele celý 
obsah této smlouvy. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že byla 

uzavřena po předchozím vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoli v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany 

podepisují. 

7. Smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti prvním dnem 
období, na které byla sjednána. 

8. Smlouva obsahuje tyto přílohy : 

■ cenová nabídka prodávajícího - vyplněná příloha č. 2 „Nákupní koš dle druhů a množství za období 

48 měsíců" (ceny oděvů uvedené v nabídce uchazeče) 

■ „Osobní karta zaměstnance ZOO a BZ m. Plzně" (vzor) 

■ Kupující         Ing. Jiří Trávníček ředitel příspěvkové organizace Zoologická a botanická 

zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

■ Prodávající :Jindřich Melichar, jednatel společnosti LP Komfort, s.r.o. 

  



 

Příloha č. 2 Nákupní koš dle druhů a množství za období 48 měsíců 

Zadavatel se nezavazuje k odběru níže uvedených množství jednotlivých kusů oděvů; veškeré zboží bude objednávat na základě svých skutečných a aktuálních potřeb (je nutno uvažovat s 
tolerancí ± 5 -10 % od uvedeném počtu^ 

 

 

 

V Městečku dne 27.4.2017 

Jindřich Melichar - jednatel společnosti LP Komfort, s.r.o. 

Celkem oděvu po druzích v ks : dodané množství za 

1.rok 
dodané množství za 

2. rok 
dodané množství za 

3. rok 
dodané množství za 

4. rok 
dodané množství za 

4 roky celkem 

jednotková cena 
Kč bez DPH 

i . 

Cena celke^ za 

dodané 

množství za t 
roky v Kc be: 

DPH 

bunda zímní-jarní s odepínací zateplenou vložkou unisex 123 0 0 0 123 2261 278103 

mikina unisex 135 0 135 0 270 901 243 270 

triko unisex kr.rukáv kulatý límec 229 229 229 229 916 213 195 108 

kalhoty dlouhé kapsáče pánské 117 0 117 0 234 867 202 878 

kalhoty dlouhé kapsáče dámské 136 0 136 0 272 884 240 448 

kalhoty krátké kapsáče pánské 67 0 67 0 134 697 93 398 

kalhoty krátké kapsáče dámské 68 0 68 0 136 714 97104 

košile pánská dlouhý rukáv 14 
0 

14 
0 28 

714 19 992 

košile dámská dlouhý rukáv 27 0 27 0 52 595 30 940 

košile pánská krátký rukáv 14 
0 

14 
0 28 

587 16 436 

košile dámská krátký rukáv 27 0 27 0 54 587 31 698 

čepice kšilt 123 0 123 0 246 187 46 002 

čepice zimní 123 0 123 0 246 153 37 638 

Nabídková cena za období 48 měsíců 

 

1 533 015 

NEPOVINNÉ ( v případě záimu ze stranv uchazeče o reklamní protiplněnf odečíst 

z nabídkové ceny, v opačném případě uvedte 0 ). Uchazeč nabízí roční částku za 

reklamní protiplnění za umístění reklamy uchazeče. Uchazeč při stanovení jím 

nabízené roční částky zohlední informace uvedené ve Vzoru kupní smlouvy a 

příloze Č. 9. 

roční částka v Kč bez DPH : 34500  

 138 000 

Nabídková cena po odečtení Částky za reklamní protiplnění (vyplnit, dílčí 

hodnotící kritérium A s vahou 40 %) 

 

— — — ... ■■ -■ t — — — — 
1 395 015 

 


