
kupní smlouva

Prodávající: HVTERIMEX CZ a.s.

Se sídlem: Tyršova 140, 411 55, Terezín
Dorucovací adresa: Mírové náměstí 490/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

V

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo 
IČO:
Zapsán:
Zastoupený
(k podpisu smlouvy společně oprávnění): Ing. Tomáš Ouvín. předseda představenstva

Blanka Ouvínová, člen představenstva
Č. smlouvy:

25420721
v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn, B 1305

Kupující: Plzeňský kraj

Se sídlem: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
Zastoupený:
Osoba oprávněná 

'vk podpisu smlouvy: 
Č. smlouvy:

Škroupova 1760/18. Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň 
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

70890366
Bc, Josefem Bernardem, hejtmanem Plzeňského kraje

Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje
47642017

uzavírají v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Dodávka sportovního oblečení pro účastníky ZODM 2018“ 

tuto kupní smlouvu

I.
„ Předmět smlouvy

1. Předmětem kupní smlouvy je dodávka sportovního oblečení pro reprezentaci Plzeňského kraje 
na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 konaných v Pardubickém kraji. Jedná se 
o dodávku 129 kompletních setů oblečení, která bude specifikována v samostatné elektronické 
objednávce sportovního oblečení, kdy dodávka bude zahrnovat velikosti v rozmezí od dětské 
velikosti 2XS až po velikosti dospělé (3X1,). Prodávající dodá zboží dle aktuálních potřeb kupujícího 
ve všech velikostech a množství stanoveném kupujícím.
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2. Set oblečení (5 kusu) musí tvořit vzájemně sladěný komplet s převahou modré barvy s případným 
doplněním barev znaku Plzeňského kraje. Pro jednu osobu bude obsahovat:

1) Zimní zateplená bunda - nepromokavost min. 10 000 mm H2O, prodyšnost min. 10 000 g/m2/24 
hod., možnost unisex. Nutné reflexní prvky, preferována možnost odvětrání a kapuce, podlepené 
švy. Dostupnost velikostí: 2XS až 3XL.

2) Zateplené kalhoty, nepromokavost min. 10 000 mm PLO, prodyšnost min. .10 000 g/m2/24 hod, 
možnost unisex. Preferována možnost odvětráni, podlepené švy. Dostupnost velikosti: 2XS až 
3XL.

3) Funkční triko s dlouhým rukávem - přizpůsobující se postavě (umožněna však unisex varianta) 
zajišťující tepelnou izolaci a zároveň zaručující prodyšnost, sportovní charakter, min. hmotnost 
vláken 150 gm2

4) Funkční triko s krátkým rukávem - opět přizpůsobující se postave (umožněna však unisex 
varianta) zajišťující tepelnou izolaci a zároveň zaručující prodyšnost, sportovní charakter, min. 
hmotnost vláken 150 gm2

5) Sportovní čelenka - z elastického materiálu, možnost barevného odlišeni dívek a chlapců do 
dvou variant.

Barevné provedení:

Sportovní ošacení bude barevně sladěno, preferovány jsou výrazné barvy s převahou barvy modré. Lze
využít i kombinace barev znaku Plzeňského kraje. Barevně sladěny budou všechny součásti setu.

Loga Plzeňského kraje na oblečení:
Zimní zateplená bunda - na přední straně v horní části každé bundy bude umístěno logo 
Plzeňského kraje o přibližné velikosti 3x10 cm.
Zateplené kalhoty - na nohavici na boční straně pod kolenem bude umístěno vertikální 
logo Plzeňského kraje o přibližné velikosti 8 x 30 cm
Funkční triko s dlouhým rukávem - na přední straně horní části trika bude umístěno 
logo Plzeňského kraje o přibližné velikosti 3x10 cm
Funkční triko s krátkým rukávem - na rukávu každého trika bude umístěno logo 
Plzeňského kraje o přibližné velikosti 3x10 cm.
Sportovní čelenka - na přední části veprostřed čelenky bude umístěno logo Plzeňského 
kraje o přibližné velikosti 3x10 cm.

Velikosti log lze přizpůsobit jednotlivým velikostem oblečení v rozsahu 2XS -3XL.

3. Prodávající se zavazuje zajistit všechny velikostní vzorky setů oblečení bez loga, kde každý set 
bude zastoupen dvěma kusy oblečení. Na základě odzkoušení těchto vzorů setu budou 
prodávajícímu specifikovány jednotlivé velikosti oblečení formou objednávky do 15.11.2017,

4. Manuál pro grafické zpracování loga Plzeňského kraje bude předán prodávajícímu v elektronické 
podobě jako součást objednávky.

Kupní smlouva 1NTER1MEX CZ a.s. - Plzeňský kraj sir, II/VI



II.
Doba plnění

1. Předmět smlouvy dodá v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a dle čl. 1 této 
smlouvy prodávající kupujícímu do 15.1.2018. Plnění před termínem se nevylučuje,

III.
Kupní cena, způsob a lhůta úhrad

1. Cena za jeden set oblečení dle ěl. I činí 7.260 Kč včetně DPH.

2. Výše DPH činí 1.260 Kč, cena bez DPH zajeden set oblečení činí 6.000 Kč

3. Celková cena dodávky za 129 ks dle či. 1. činí 774.000 Kč bez DPH, tedy 936.540 Kč vč. DPH.

4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

5. Manipulační náklady (obal a doprava dodávky na adresu sídla kupujícího) včetně nákladů 
na provedení veřejné zakázky jsou započteny v ceně.

6. Kupující je povinen uhradit cenu předmětu plnění dodávky na základě faktury. Fakturace poskytnuté 
dodávky proběhne po ukončení celé dodávky na základě předloženého daňového dokladu (faktury), 
a to po převzetí předmětu kupní smlouvy. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný 
kupujícím. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení daňového dokladu kupujícímu.

7. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu 
kupujícího ve prospěch úětu prodávajícího.

8. , Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zálc. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a} označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 
b} číslo dokladu,
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
d} označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 

symbol,
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
f) název a označení části předmětu platby,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) kopie vzájemně odsouhlasených dodávek.

9. Kupující je oprávněn před uplynutím Ihúty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
výše uvedené náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než které byly sjednány v kupní
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smlouvě. Prodávající jc povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vyhotovit:. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní Ihůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
faktu ty nove vyhotovené.

10. Platby budou probíhal výhradně v Kč bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu.

IV.
Místo plnění

1. Místem plnění a dodání bude sídlo Plzeňského kraje - Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 
Plzeň. O dodání je třeba informovat kontaktní osoby.

i*
v.

Dodací podmínky

1. Náklady na přepravu předmětu smlouvy a případné pojištění hradí prodávající.

2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy kupující nabývá převzetím plnění dodávky.

3. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání sjednané částky z účtu kupujícího.

4. Prodávající splní svoji povinnost dodáním předmětné dodávky (všech setů oblečení s potisknutým 
logem Plzeňského kraje, jejichž počet bude přesně specifikován v objednávce kupujícího) v souladu 
s podmínkami této smlouvy a jeho předáním kupujícímu,

5. Kupující prohlašuje, že převezme pouze kompletní dodávku, bez zjevných vad a nedodělků. 
V opačném případě si kupující vyhrazuje právo převzetí dodávky odmítnout, bez nároku na navýšení 
ceny dodávky.

VI.
, Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Prodávající prohlašuje, že zboží má vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání, je bez vad 
faktických i právních. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce minimálně 24 měsíců, která 
běží ode dne předání a převzetí zboží potvrzeném na předávacím protokolu. Prodávající zárukou 
přejímá zejména závazek, že zboží je funkční, má vlastnosti požadované kupujícím, dodržuje obsah 
technických norem, kterc se na jednotlivé výrobky vztahuji. Záruka se nevztahuje na opotřebení 
věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba ttebéží po dobu, po kterou kupu jící nemůže 
užívat věc pro její vady, za které odpovídá prodávající. Prodávající může na jednotlivé zboží 
poskytnout svým písemným prohlášením i delší záruční dobu.

2. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité 
vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymínčne, anebo prodávající kupujícího ujistil, že věc 
nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

3. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 
z vadného plnění a záruky.

4. Uplatněním práv z vadného plnění není dotčeno právo na náhradu škody.
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5. Pokud má předmět dodávky vady, jc kupující oprávněn předmět dodávky reklamovat. Prodávající 
je povinen v tomto případě dodat do 5 pracovních dnů sportovní oblečení v požadovaném množství 
a kvalitě.

VIL
Uveřejnění kupní smlouvy

Smluvní strany souhlasí tím, aby tato kupní smlouva, včetně případných dodatků, byla zveřejněna podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že zveřejnění smlouvy zajistí kupující.

VITI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení kupujícího s placením ceny předmětu smlouvy v termínu a výši dle čl. III., je 
povinen zaplatil prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení 
maximálně však do výše 100% cehy tohoto zboží.

2. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 1 teto smlouvy, to je nedodání konkrétního počtu kusů 
v požadovaných velikostech a kvalitě včetně zpracování loga stanoveného kupujícím, je prodávající 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení do dne dodání požadovaného 
zboží, maximálně však do výše 100% ceny tohoto zboží. Porušení povinnosti bude sděleno 
prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu.

3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká povinnost splnit závazek a není tím dotčeno právo poškozené strany na náhradu 
škody v plném rozsahu, která nesplněním povinnosti vznikla.

4. Vzájemnou dohodou se sjednává splatnost smluvních pokut do jednoho měsíce od doručení 
vyúčtování.

5. Dodavatel se zavazuje, že s ostatními kraji zajišťujícími výpravy na Hry Vlil. zimní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2018 nebude realizovat obdobnou barevnou kombinaci oblečení účastníků olympiády.

IX.
Vzájemná součinnost smluvních stran

r

V zájmu řádného plnění se obě smluvní strany zavazují k úzkc spolupráci a vzájemné součinnosti. Za 
kupujícího v předmětu plnění dle této smlouvy je kontaktní osobou za Plzeňský kraj, Odbor školství a 
mládeže a sportu, Ing. Petr Mašinda,

la Mgr. Ladislav Ilarvánek,

1. Za prodávajícího jedná: Blanka Ouvínová,
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X.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v plat. znění a souvisejícími právními předpisy.

2. Smluvní strany prohlašují, že uzavření kupní smlouvyjc realizováno v návaznosti na výběrové řízení 
pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka sportovního oblečení pro účastníky ZODM 201 S“, dále 
v souladu s rozhodnutím zadavatele o výběru nej vhodnějšího uchazeče ze dne 19.10.2017 a Směrnicí 
Rady Plzeňského kraje č. 2/2016^ o zadávání veřejných zakázek.

3. Změny a doplííky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků.

4. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, 2 stejnopisy jsou určeny pro kupujícího a 1 stejnopis 
pro prodávajícího.

5, Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté 
omylu a donucení, nikoli v tísni, že smlouva není zdánlivým právním jednáním, že obě smluvní 
strany souhlasí s celým jejím obsahem. Autentičnost tělo smlouvy potvrzují svým podpisem.

j/f~3 isiPrt Cv S-4 j
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411 55 Terezin 

DIČ: CZ25420721

prodávající 
Ing. Tomáš Ouvín 
předseda představenstva

prodávající 
Blanka Ouvínová 
člen představenstva

PLZEŇSKY řfPAJ
ŠI.ií,npova _
300 (3 Pízert (LZJ

Ing.Jan Nový

íupujici 
Mgr. Jiří Leščinský

ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje
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