
výběr dodavatele čisticích a hygienických prostředků
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uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb,, občanského zákoniku:

prodávající:
Papera s.r.o.
Se sídlem Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy
IČO: 25945653
Zastoupena Milanem Vetrem, jednatelem
Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
16618.

Kupující:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo námčstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy jsou dodávky čisticích a hygienických prostředků specifikovaných
v příloze Č. 1 této smlouvy dle potřeb kupujícího (dále také ,,zboží").

1.2 prodávající se zavazuje, Že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti stanovené
touto smlouvou, a kupující se zavazuje dodávku převzít a uhradit v souladu s ČI. IV této
smlouvy kupní cenu.

1.3 Součástí dodávky je doprava do místa plnění. Vykládku zajišťuje kupující na vlastní náklady.

TL
Dodací podmínky

2.1 Plnění této smlouvy bude realizováno na základě dílčích objednávek, které budou dohodnuty
na základě písemné výzvy kupujícího k poskytnutí plnění, a písemným potvrzením této výzvy
Součástí dodávky zboží bude dodací list,

2,2 Za písemnou výzvu k poskyhiutí pluění se pro úČely této smlouvy považuje objednávka
kupujícího, která může být učiněna v listinné podobě, na adresu prodávajícího v hlavičce
smlouvy, či v elektronické podobě, a to emailem na adrese V případě
nutnosti lze objednávku učinit i telefonicky na čísle posléze je však nutné bez
zbyteČného odkladu tuto objednávku prodávajícímu oznámit i jedním z výše uvedených
způsobů s poznámkou, Že jde pouze q potvrzení telefonické objednávky. Prodávající je povinen
takto zaslanou objednávku přijmout.

2.3 Objednávka bude zejména obsahovat:
a. Identifikační údaje kupujícího;
b, Množství a druh zboží;
c. Specifikaci místa plnění;
d, Termín dodávky.

2.4. Za písemné potvrzení výzvy k plnění se pro účely této smlouvy považuje potvrzení objednávky
kupujícího prodávajícím, který je povinen jej odeslat bez zbytečného odkladu po přijetí
objednávky. Potvrzení objednávky může být učiněno pouze v elektronické podobě, a to vždy
emailem na adresu kontaktní osoby dle místa plnění.
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Kontaktní osobou za prodávajícího je:

Kontaktní osobou za kupujícího jsou:

2.5 Místem plnění je:
SŮS JMK, oblast Blansko, Koinenskébo 1685/2, 678 01 Blansko,
SŮS JMK, oblast Brno, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno,
SŮS JMK, oblast Břeclav, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav,
SŮS JMK, oblast Vyškov, Křečkovská 241/17, 682 01 Vyškov,
SŮS JMK, oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín,
SŮS JMK, oblast znojmo, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo.

2.6 prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství a dle specifikace uvedené v
objednávce kupujícího, a to ve lhůtě S-ti pracovních dnů po doručení objednávky.

2.7 MinjlnálnÍ výše objednávky ze strany kupujícího bude činit bez DPH.
2.8 Zboží může být dodáno pouze v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00hod. Mimo uvedenou

dobu lze zboží dodat pouze po předchozí domluvě s kupujícím.
2.9 prodávající je povinen předat kupujícímu společně s dodávkou zboží veškerou dokulnentacj

nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují přísluŠné obecně závazné právní
předpisy.

2,10Dodací list bude obsahovat zejména:
a. identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,
b, evidenční číslo dodacího listu,
c. datum uskutečnění dodávky,
d. specifikaci zboží a dodané množství;
e. bezpečnostní list.

2.11 Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v určeném místě
plnění, v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané
jakosti, pokud bude zboží jakýmkoli způsobem poškozené, pokud prodávající nedodá doklady
nutné k převzetí a řádnému užívání zboží, pokud tyto doklady nebudou odpovídat skutečně
dodanému zboží.
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2,12 Uplatní-li kupující své právo zboží nepřevzít, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu
vady plnění odstranit.

2.13 Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn řádným a včasným dodáním zboží do místa pIněnI
a jeho převzetím zaměstnancem kupujícího. Převzetí zboží bude potvrzeno podpisem přebírající
osoby na dodacím listě.

2.14 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží.
2.15 Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho
povinnosti zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti
prodávajícího.

III.
Kupní cena

3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího jako
součet cen za celkové množství jednotek s dopravou do jednotlivých míst plnění a je uvedena
v příloze Č. 1 této smlouvy.

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce zboží do místa plnění a obsahuje
předpokládané cenové vlivy v čase plnění.

3,3 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. prodávající odpovídá za to, že sazba daně
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.
3.5 Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena jako násobek množství jednotek a ceny za jednotku

zboží dle přílohy č. l této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. l této smlouvy jsou
závazné.

IV.
Platební podmínky

4.1 Zálohové platby se nesjednávají.
4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur k jednotlivým dílČhn

objednávkám, jejichž přílohou bude dodací list dle ČI. 2.1, a 2.10. této smlouvy.
4.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smiuvních stran na 30 dnů od doručení faktuíy kupujícímu.
4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude provedena na

. účet prodávajícího uvedený na faktuře.4.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané
hodnoty v platném znění.

4.6 V případě, Že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo nesplňuje požadavky
stanovené touto smlouvou, je kupující oprávněn ji vrátit. prodávající podle charakteru nedostatků
fakturu opraví nebo vystaví novou a doručí ji kupujícímu.

4.7 Pro účely fakturace se strany dohodly:
- na fakturační adrese:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno
- na adrese pro doručení jednotlivých faktur: eleldronicky

V.
Záruka a reklamace

5.1 prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v množství, jakosti a provedení podle této smlouvy
a jejích příloh.

5.2 Zboží musí být způsobilé k užití v souladu s jeho určením, musí v obvyklém množství
a obvyklým způsobem plnit svoji funkci, jeho užití nesmí znamenat neúměrný nárůst spotřeby
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zboží či vody či jiných souvisejících nákladů kupujícího z důvodu nedostatečné účinnosti, špatné
rozpustnosti, přílišné prašnosti apod. a musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými
právními předpisy. Zboží musí být dodáno nové, nepoužité, v nepoškozených obalech, v nejvyšší
jakosti poskytované výrobcem. Zboží musí být dodáno spolu se všemi právy nutnými k jeho
řádnému a nerušenému nakládání a uŽívání kupujícím. Zboží musí být vybaveno veškaými atesty
a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání zboží.

5.3 V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je kupující neprodleně o tomto zjištění písemně
informovat prodávajícího, prodávající je povinen bez zbytečných odkladů zahájit Šetření
a reklamační řízení.

5.4 Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného
zboží.

5.5 V případě oprávněné reklamace bude vada řešena dodáním nového zboží a to i jiné výrobní
značky za cenu stejného druhu zboží dle přílohy č. l této smlouvy, v případě že nabízená značka
zboží nesplňuje požadavky stanovené v odst. 5.2 této smlouvy, nebo dobropisem. výběr řešení
vady je zcela v kompetenci kupujícího. V případě řešení reklamace dodáním nového zbožím je
sjednána lhůta pro dodání nového zboží do pěti pracovních dnů od doručení písemného
požadavku kupujícího prodávajícímu.
V případě řešení reklamace dobropisem, je povinen tento dobropis vystavit prodávající
do JO kalendářních dnů od doručení písemného oznámení kupujícího, Že zvolil tento způsob
řešení reklamační vady.

VI.
Smluvní pokuty

6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží (tzn. pokud nebude zboží i každá
jednotlivá dodávka dodána v objednaném druhu a množství a v dohodnuté jakosti) je µ'odávající
povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z finančního objemu objednávky bez
dph za každý, i jen započatý den prodlení.

6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je kupující povinen uhradit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, i jen započatý den
prodlení.

6.3 V případě prodlení s řešením reklamační vady dle ČI. 5.5. této smlouvy je prodávající povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý i jen započatý den prodlení.

6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení sjednané v tomto Článku jsou splatné na základě vystavené
faktury se splatností 14 dnů od doručení druhé smluvní straně, která je povinna smluvní pokutu
hradit či úrok z prodlení hradit.

6.5 Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení nejsou dotčeny nároky smluvtiích strau
ria náhradu škody.

6,6 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní
pokuty a náhradu prokázané Škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky
o případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu Škody.

VIL
Trvání smlouvy a skončení smlouvy

7,1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Zboží bude na základě této smlouvy dodáváno kupujícímu
do31,12.2018.

7.2 Kupující může od smlouvy odstoupit v případě:
i. vady zboží, tj. je opakovaně dodáno zboží, které je v rozporu se sjednanou jakostí;
ii, prodlení s plněním byt' i jedné objednávky o více než 10 kalendářních dní;
iii. zahájení insolvenčního řízení, ve kterémje prodávající v postavení dlužníka;
iv. zjistí-li se, že v nabídce prodávajícího k souvisejíd veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje.
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prodávající může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je kupující v postavení dlužníka;
ii. prodlení kupujícího s úhradou faktur o více než 90 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně
s úČinky ex nunc.
Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran a povinnosti k náhradě
škod.

7.3 Tulo sinlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
8.2 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní,

se má za to, Že písemnost byla doručena.
8.3 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za

smluvní stranu.
8.4 Obě strany smlouvy prohlašují, Že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána

na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
8.5 Smluvní strany se dohodly, Že na jejich vzEah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení

§1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 obČanského zákoníku.
8.6 Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona

č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Prodávající
dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy vČetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně
uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.

8.7 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajišťuje kupujkí, prodávající označil tyto
jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění

8.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží jeden.

8.9 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a úČinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 8.7. tohoto článku.

8,10 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
l - Soupis dodávky zboží

V Brně, dne 13.10.2017 V Brně, dne

Milan Vetr

jednatel

Pápera s.r,o,

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




