RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
evidovaná u kupujícího pod č. 115/2016

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a
v souladu s ustanovením § 11 a § 89 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
(dále jen „smlouva“).
mezi:
Kupující:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Oddíl ALX, vložka 296, sp. Zn. Ps 296/1
zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ:CZ00001279
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
č. účtu IBAN: xxx
SWIFT banky: xxx
(dále jen „kupující“)

a
Prodávající:

LUX – IDent s.r.o.
se sídlem Tovární 368, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové oddíl C, vložka 18296
zastoupená: Michalem Smetanou, jednatelem
IČO: 25973959
DIČ: CZ25973959
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IBAN: xxx
SWIFT: xxx
(dále jen „prodávající")
(dále společně označovány jako „smluvní strany“).

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:
za kupujícího:
za prodávajícího:

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel
xxx

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:
za kupujícího:
za prodávajícího:

xxx
xxx
xxx

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku otevřeného řízení na veřejnou zakázku
s názvem
„Výroba
a
dodávka
čipových
předlaminátů“,
evidenční
číslo
zakázky 640032 (dále jen „Zadávací řízení“).
2. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím
podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výroba a
dodávky čipových předlaminátů“, k účelu daného zadávacího řízení a dalším úkonům
smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení. Ustanovení právních předpisů o
výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.
3. Pro účely této smlouvy se předlaminátem rozumí jedna pozice na archu obsahující
čipový/é modul/y a vinutou anténu/y (dále jen “předlaminát“) v rámci zalaminovaného
archu. Zalaminovaný arch může obsahovat 21 nebo 15 předlaminátů dle požadavků
zadavatele (dále jen „arch“). Kupující si vyhrazuje právo požadovat změnu formátu.
II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předlamináty s
požadovanými typy čipových modulů, popř. s definovanými kombinacemi typů
čipových modulů dle technické specifikace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen
„předlamináty“ nebo „předmět plnění“) a převést na kupujícího vlastnické právo
k dodaným předlaminátům.
2. Předpokládané množství jednotlivých předlaminátů, které bude v rámci plnění smlouvy
dodáno, je následující:
a) PVC materiály
Nízkofrekvenční čipy (125 kHz)
Typ čipového modulu
EM4102
EM4200
HITAG1
ATA 5577

Předpokládané odebrané množství
předlaminátů v průběhu trvání kupní smlouvy
30 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks

Vysokofrekvenční čipy v zapouzdření čipového modulu - MOA4
Předpokládané odebrané množství
Typ čipového modulu
předlaminátů v průběhu trvání kupní smlouvy
Mifare Classic 1kB
40 000 ks
Mifare Classic 4kB
120 000 ks
Mifare – Plus 2kB
20 000 ks
Mifare – Plus 4kB
20 000 ks
Mifare DESfire ev1 256 B
4 000 ks
Mifare DESfire ev1 8kB
280 000 ks
Mifare DESfire ev1 4kB
400 000 ks
Mifare DESfire ev2 8kB
80 000 ks
Mifare DESfire ev2 4kB
120 000 ks
Vysokofrekvenční čipy v zapouzdření čipového modulu - MOA8
Předpokládané odebrané množství
Typ čipového modulu
předlaminátů v průběhu trvání kupní smlouvy
Mifare Classic 1kB
60 000 ks
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Mifare Classic 4kB
Mifare – Plus 2kB
Mifare – Plus 4kB
Mifare DESfire ev1 256 B
Mifare DESfire ev1 8kB
Mifare DESfire ev1 4kB
Mifare DESfire ev2 8kB
Mifare DESfire ev2 4kB

180 000 ks
30 000 ks
30 000 ks
6 000 ks
420 000 ks
600 000 ks
120 000 ks
180 000 ks

Kombinace 2 typů čipů (hybridní předlamináty)
Kombinace čipových modulů
1. typ modulu

2. typ modulu

Mifare Classic 1kB
Mifare Classic 4kB
Mifare DESfire ev1 256 B
Mifare DESfire ev1 4kB
Mifare DESfire ev1 8kB
Mifare Classic 1kB
Mifare Classic 4kB
Mifare DESfire ev1 256 B
Mifare DESfire ev14kB
Mifare DESfire ev18kB

EM4102
EM4102
EM4102
EM4102
EM4102
HITAG 1
HITAG 1
HITAG 1
HITAG 1
HITAG 1

Předpokládané odebrané množství
předlaminátů v průběhu trvání smlouvy
(počty v kusech dané kombinace – 1ks
předlaminátu = kombinace 2 čipových
modulů)
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks

b) polykarbonátové (PC) materiály
Nízkofrekvenční čipy (125 kHz)
Typ čipového modulu
EM4102
EM4200
HITAG1
ATA 5577

Předpokládané odebrané množství
předlaminátů v průběhu trvání kupní smlouvy
30 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks

Vysokofrekvenční čipy v zapouzdření čipového modulu - MOA4
Předpokládané odebrané množství
Typ čipového modulu
předlaminátů v průběhu trvání kupní smlouvy
Mifare Classic 1kB
20 000 ks
Mifare Classic 4kB
20 000 ks
Mifare – Plus 2kB
4 000 ks
Mifare – Plus 4kB
4 000 ks
Mifare DESfire ev1 256 B
4 000 ks
Mifare DESfire EV1 8kB
20 000 ks
Mifare DESfire EV1 4kB
20 000 ks
Mifare DESfire EV2 8kB
20 000 ks
Mifare DESfire EV2 4kB
20 000 ks
Vysokofrekvenční čipy v zapouzdření čipového modulu - MOA8
Předpokládané odebrané množství
Typ čipového modulu
předlaminátů v průběhu trvání kupní smlouvy
Mifare Classic 1kB
30 000 ks
Mifare Classic 4kB
30 000 ks
Mifare – Plus 2kB
6 000 ks
Mifare – Plus 4kB
6 000 ks
Mifare DESfire ev1 256 B
6 000 ks
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Mifare DESfire EV1 8kB
Mifare DESfire EV1 4kB
Mifare DESfire EV2 8kB
Mifare DESfire EV2 4kB

30 000 ks
30 000 ks
30 000 ks
30 000 ks

Kombinace 2 typů čipů (hybridní předlamináty)
Kombinace čipových modulů
1. typ modulu

2. typ modulu

Mifare Classic 1kB
Mifare Classic 4kB
Mifare DESfire ev1 256 B
Mifare DESfire ev1 4kB
Mifare DESfire ev1 8kB
Mifare Classic 1kB
Mifare Classic 4kB
Mifare DESfire ev1 256 B
Mifare DESfire ev1 4kB
Mifare DESfire ev1 8kB

c)

EM4102
EM4102
EM4102
EM4102
EM4102
HITAG 1
HITAG 1
HITAG 1
HITAG 1
HITAG 1

Předpokládané odebrané množství
předlaminátů v průběhu trvání smlouvy
(počty v kusech dané kombinace – 1ks
předlaminátu = kombinace 2 čipových
modulů)
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks

PET-G materiály

Nízkofrekvenční čipy (125 kHz)
Typ čipového modulu
EM4102
EM4200
HITAG1
ATA 5577

Předpokládané odebrané množství
předlaminátů v průběhu trvání kupní smlouvy
30 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks

Vysokofrekvenční čipy v zapouzdření čipového modulu - MOA4
Předpokládané odebrané množství
Typ čipového modulu
předlaminátů v průběhu trvání kupní smlouvy
Mifare Classic 1kB
20 000 ks
Mifare Classic 4kB
20 000 ks
Mifare – Plus 2kB
4 000 ks
Mifare – Plus 4kB
4 000 ks
Mifare DESfire ev1 256 B
4 000 ks
Mifare DESfire EV1 8kB
20 000 ks
Mifare DESfire EV1 4kB
20 000 ks
Mifare DESfire EV2 8kB
8 000 ks
Mifare DESfire EV2 4kB
8 000 ks
Vysokofrekvenční čipy v zapouzdření čipového modulu - MOA8
Předpokládané odebrané množství
Typ čipového modulu
předlaminátů v průběhu trvání kupní smlouvy
Mifare Classic 1kB
30 000 ks
Mifare Classic 4kB
30 000 ks
Mifare – Plus 2kB
6 000 ks
Mifare – Plus 4kB
6 000 ks
Mifare DESfire ev1 256 B
6 000 ks
Mifare DESfire EV1 8kB
30 000 ks
Mifare DESfire EV1 4kB
30 000 ks
Mifare DESfire EV2 8kB
12 000 ks
Mifare DESfire EV2 4kB
12 000 ks
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Kombinace 2 typů čipů (hybridní předlamináty)
Kombinace čipových modulů
1. typ modulu

Mifare Classic 1kB
Mifare Classic 4kB
Mifare DESfire ev1 256 B
Mifare DESfire ev1 4kB
Mifare DESfire ev1 8kB
Mifare Classic 1kB
Mifare Classic 4kB
Mifare DESfire ev1 256 B
Mifare DESfire ev1 4kB
Mifare DESfire ev1 8kB

2. typ modulu

EM4102
EM4102
EM4102
EM4102
EM4102
HITAG 1
HITAG 1
HITAG 1
HITAG 1
HITAG 1

Předpokládané odebrané množství
předlaminátů v průběhu trvání smlouvy
(počty v kusech dané kombinace – 1ks
předlaminátu = kombinace 2 čipových
modulů)
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks
10 000 ks

3.

Množství předlaminátů uvedená v odst. 2 tohoto článku jsou pouze předpokládaná a
kupující není povinen tato množství odebrat. Veškeré dodávky budou realizovány podle
potřeb kupujícího formou objednávek v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 písm. a)
ZVZ.

4.

Kupující se zavazuje předlamináty řádně dodané dle objednávky v požadovaném
množství, druhu, jakosti a termínu převzít a zaplatit za něj kupní cenu v souladu s touto
smlouvou.
III.
OBJEDNÁVKY

1. Jednotlivé dílčí objednávky podle této smlouvy budou kupujícím činěny na základě
písemné objednávky ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, jež je návrhem na
uzavření dílčí smlouvy, a písemného potvrzení této objednávky prodávajícím, jež je
přijetím návrhu dílčí smlouvy.
2. Písemná objednávka dle předchozího odstavce tohoto článku bude kupujícím
prodávajícímu zasílána elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího:
xxx
V rámci jednotlivé dílčí objednávky může kupující objednat
- nejméně 1.000 ks předlaminátů s nízkofrekvenčními čipy
- nejméně 1.000 ks předlaminátů s vysokofrekvenčními čipy
- nejméně 500 ks kombinovaných předlaminátů
a prodávající je povinen toto množství akceptovat.
3. Prodávající je povinen kupujícímu obratem písemně potvrdit přijetí této dílčí objednávky
na e-mailovou adresu kupujícího xxx. Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující
obdrží potvrzení objednávky.
4. Prodávající je povinen odeslat kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v odstavci
3 tohoto článku do 2 (slovy: dvou) pracovních dní po obdržení objednávky ke stanovisku
okótovaný technický výkres archu s předlamináty (dále jen „technický výkres“), který
bude obsahovat také umístění antény s frekvencí čipu.
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5. Kupující je povinen odeslat prodávajícímu na e-mailovou adresu uvedenou v odstavci
2 tohoto článku do 2 (slovy: dvou) pracovních dní po obdržení technického výkresu své
stanovisko (schválení/neschválení) k zaslanému technickému výkresu. V případě
neschválení sdělí kupující prodávajícímu požadavky na úpravu technické výkresu, na
jejichž základě prodávající technický výkres upraví a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od
obdržení požadavků na úpravu technického výkresu znovu odešle kupujícímu ke
stanovisku.
6. Smluvní strany si ujednaly, že požadované dodávky předmětu plnění budou ze strany
prodávajícího respektovány, nebudou upravovány druhově, objemově ani finančně,
nedojde-li v tomto směru k výslovné dohodě mezi oběma smluvními stranami.
IV.
MÍSTO PLNĚNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
1. Prodávající je povinen dodat předmět plnění specifikovaný v čl. II. odst. 1 této smlouvy do
výrobního závodu kupujícího nacházejícího se na adrese xxx (dále jen „místo plnění“).
2. Dodací lhůty předlaminátů počínají běžet ode dne doručení stanoviska kupujícího o
schválení technického výkresu dle čl. III, odstavce 5 a budou určeny dohodou smluvních
stran, nejvýše však mohou činit:
a) u předlaminátů z materiálů PVC v závislosti na typu předlaminátů a objednaném
množství předlaminátů:
Objednané množství předlaminátů
Dodací lhůta nejpozději do:
(s jedním typem čipového modulu)
z materiálu PVC
od 1.000 kusů
xxx týden
do 5.000 kusů
xxx týdny
od 5.001 do 50.000 kusů
xxx týdnů
nad 50.000 kusů
xxx týdnů
Objednané množství předlaminátů
Dodací lhůta nejpozději do:
(kombinované předlamináty se dvěma
typy čipových modulů) z materiálu
PVC
500 kusů
xxx týdny
nad 500 kusů

xxx týdny

b) u předlaminátů z polykarbonátových (PC) materiálů a předlaminátů z PET-G
materiálů xxx týdnů.
3. Každá dodávka předmětu plnění bude vybavena dodacím listem. Předmět plnění je dodán
dnem jeho protokolárního převzetí, tj. dnem podpisu dodacího listu kupujícím. Dodací list
bude sloužit jako protokol o předání předmětu plnění.
4. Na dodacím listu musí být uvedeny následující údaje:
a) identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,
b) číslo dodacího listu a datum vystavení,
c) číslo objednávky,
d) číslo pozice/poř. číslo z objednávky,
e) číslo zakázky (pokud je na objednávce uvedena),
f) kód materiálu dle IS ve formátu STC (pokud je v objednávce uveden),
g) počet předlaminátů bez vad s rozdělením dle jednotlivých typů;
h) počet vadných předlaminátů dle čl. VII odst. 1 této smlouvy;
i) místo a datum předání a převzetí;
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j)

podpis oprávněného zaměstnance prodávajícího.

5. Přepravu předmětu plnění do místa plnění zabezpečuje prodávající prostřednictvím
smluvního přepravce na své nebezpečí a vlastní náklady v souladu s dodacími
podmínkami xxx. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění opatří pro přepravu a
následné skladování způsobem, který je obvyklý pro tento druh předmětu plnění
v obchodním styku tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a jakost předmětu plnění.
Každá dodávaná zásilka bude řádně označena s uvedením předmětu plnění, výrobce a
údajem o jeho hmotnosti.
6. Prodávající je povinen informovat kupujícího o termínu expedice dílčí dodávky předmětu
plnění na elektronickou adresu xxx, a to nejméně 2 (slovy: dva) pracovní dny přede dnem
expedice ze svého závodu. V případě, že prodávající použije přepravce, který umožňuje
sledovat stav dodávky, zašle prodávající kupujícímu zároveň i číslo náložného listu.
7. Dodání předmětu plnění je možné v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hodin, neurčí-li
kupující jinak.
8. V rámci jedné dílčí dodávky nesmí být
a)

počet vadných předlaminátů vyšší jak 2 % z celkového počtu předlaminátů,

b)

jeden či více archů ve formátu 3 x 5 pozic, na kterém bude počet vadných
předlaminátů větší než 2,

c)

a jeden či více archů ve formátu 3 x 7 pozic, na kterém bude počet vadných
předlaminátů větší než 3.

9. V rámci jedné dílčí dodávky je tolerance počtu dodaných předlaminátů +/- 3%
z objednaného počtu předlaminátů.
10. Plnění prodávajícího se považuje za splněné, pokud je dodáno včas a řádně, tj. prosté
jakýchkoliv vad množství, jakosti či právních vad, včetně doprovodných písemných
dokladů.
V.
CENA
1. Jednotkové kupní ceny v EUR, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy, jsou
stanoveny na základě nabídky prodávajícího podané do Zadávacího řízení. Jednotkové
kupní ceny předlaminátů jsou stanoveny jako ceny maximální, nepřekročitelné a platné po
celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy.
2. Cena za jednotlivé dodávky bude vypočtena jako násobek příslušných jednotkových cen
předlaminátů a počtu dodaných předlaminátů daného typu bez vad.
3. Cena dle odst. 2 tohoto článku je konečná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího na
předmět plnění, stejně jako veškeré náklady na dopravu předmětu plnění, balné a
nevratné obaly.
4. DPH bude účtována podle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění
zdanitelného plnění.
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VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena předmětu plnění, stanovená v čl. V. této smlouvy, bude za každou dílčí dodávku
předmětu plnění kupujícím uhrazena bezhotovostní platbou na základě daňového dokladu
(faktury) prodávajícího.
2. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) za dodání předmětu plnění vzniká prodávajícímu
v den uskutečnění příslušné dodávky, tj. v den podpisu dodacího listu oprávněnou osobou
kupujícího (dnem protokolárního převzetí). Přílohou daňového dokladu (faktury) je kopie
podepsaného dodacího listu uskutečněné dodávky.
3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu
dle příslušných právních předpisů a této smlouvy.
4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat, kromě náležitostí daňového dokladu, také
zejména:
a) identifikační údaje prodávajícího a kupujícího, zahrnující IČO kupujícího a
prodávajícího,
b) číslo příslušné objednávky,
c) číslo příslušného dodacího listu,
d) číslo zakázky (pokud je na objednávce uvedena),
e) kód zboží dle IS ve formátu STC (pokud je na objednávce uveden),
f) počet fakturovaných kusů a měrnou jednotku,
g) jednotkovou cenu předmětu plnění,
h) celkovou cenu za předmět plnění,
i) označení a specifikaci předmětu plnění.
Ke každé dílčí dodávce předmětu plnění je prodávající povinen vystavit samostatný
daňový doklad (fakturu).
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného prodávajícím je 30 (slovy: třicet)
dnů ode dne její doručení kupujícímu. Prodávající je povinen doručit daňový doklad
(fakturu) kupujícímu na e-mailovou adresu xxx. Zaplacením se pro účely této smlouvy
rozumí den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
6. V případě, že jakýkoli daňový doklad (faktura) vystavený prodávajícím nebude obsahovat
potřebné náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je kupující
oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit prodávajícímu s uvedením důvodu vrácení, aniž
se dostane do prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení
řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
7. Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoli zálohy na cenu za dodávky předmětu plnění.
8. Prodávající není oprávněn bez písemného souhlasu kupujícího provádět jakékoli zápočty
svých pohledávek vůči kupujícímu proti jakýmkoli pohledávkám kupujícího vůči
prodávajícímu.
9. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávky za kupujícím ze smlouvy nebo
v souvislosti s ní.
10. Prodávající se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za kupujícím ze
smlouvy nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby.
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11. V případě, že je prodávající plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a
jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku (odst. 12 až 15
tohoto článku).
12. Prodávající, poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do 2
(slovy: dvou) pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od
vydání rozhodnutí správce daně, že je poskytovatel nespolehlivým plátcem dle § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "ZDPH"), oznámit takovou skutečnost prokazatelně kupujícímu, příjemci zdanitelného
plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné
porušení této smlouvy.
13. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
kupujícího na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její
platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH,
v opačném případě je prodávající povinen sdělit kupujícímu jiný bankovní účet řádně
zveřejněný ve smyslu § 96. Pokud bude prodávající označen správcem daně za
nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti
neprodleně písemně informovat kupujícího spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost
nastala.
14. Pokud kupujícímu vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z
přijatého zdanitelného plnění od prodávajícího, nebo se kupující důvodně domnívá,
že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má kupující právo bez souhlasu
prodávajícího uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je kupující
oprávněn odvést částku DPH podle faktury-daňového dokladu vystavené prodávajícím
přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH.
15. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího vůči kupujícímu v
částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou.
Zároveň je kupující povinen prodávajícího o takové úhradě bezprostředně po jejím
uskutečnění písemně informovat.
VII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA JAKOST, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
1. Prodávající odpovídá za řádné plnění spočívající v dodání požadovaného počtu
předlaminátů z hlediska množství i jakosti a za jejich funkčnost, zejména
za dodržení rozměrů podle detailního rozkresu a technické specifikace předlaminátů, tj.
schváleného okótovaného technického výkresu dle čl. III odst. 5 této smlouvy. Vadné
předlamináty musí být na archu fyzicky znehodnoceny, např. provrtáním nebo
přeseknutím antény, a současně výrazně a nezaměnitelně označeny.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost (dále jen „záruční doba“)
a) u předlaminátů z PVC na dobu 36 měsíců,
b) u předlaminátů z PET-G na dobu 60 měsíců,
c) u předlaminátů z PC na dobu 120 měsíců.
Uvedená záruční doba počíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění kupujícím bez
jakýchkoliv vad.
3. Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží nebude mít vady, tedy
po celou záruční dobu bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel, a že si zachová
obvyklé vlastnosti a nebude mít právní vady. Prodávající odpovídá za jakoukoliv vadu,
jež vznikne v době trvání záruky.
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4. Prodávající zaručuje, že požadovaná pracovní frekvence antény bude stálá nejméně po
celou záruční dobu tak, aby karta spolehlivě fungovala s pevně nastavenými čtecími
zařízeními.
5. S ohledem na charakter předmětu plnění kontroluje kupující počet dodaných
předlaminátů až v průběhu jejich zpracování. Z toho důvodu je kupující oprávněn
reklamovat počty dodaných předlaminátů v rámci jednotlivých dílčích dodávek až po
kompletním zpracování příslušné dílčí dodávky.
6. Reklamaci zjevných vad předlaminátů uplatní kupující bezprostředně po jejich zjištění
v rámci převzetí předmětu plnění, přičemž má právo odmítnout převzít tyto předlamináty
se zjevnými vadami. V takovém případě je prodávající povinen dodat bezvadné
předlamináty místo předlaminátů se zjevnými vadami nejpozději do 15 dnů od odmítnutí
převzetí.
7. Kupující má právo reklamovat vadné předlamináty kdykoliv během jejich záruční doby.
K reklamaci je kupující povinen připojit vždy vadné předlamináty, popř. vadné
předlamináty zpracované do podoby karet, jichž se reklamace týká. U již
personalizovaných karet budou osobní data před předáním z povrchu karty odstraněna.
8. O zjištěných vadách bude sepsán kupujícím písemný protokol. Protokol bude sepsán ve
4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (dva) výtisky.
9. Kupující oznámí prodávajícímu zjištěné vady po kompletním zpracování příslušné dílčí
dodávky předlaminátů. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 20 (slovy: dvacet)
kalendářních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. Pokud se
prodávající v této lhůtě nevyjádří, považuje se reklamace za uznanou.
10. Kupující má právo požadovat odstranění těchto vad:
a) dodáním chybějícího množství předlaminátů v archu,
b) dodáním předlaminátů bez vad místo vadných předlaminátů; nebo
c) slevou z kupní ceny.
Volba mezi výše uvedenými nároky náleží výhradně kupujícímu.
11. V případě zjištění vady předlaminátu po jeho zpracování je prodávající povinen kromě
uspokojení nároků kupujícího z vadného plnění podle odstavce 10 tohoto článku smlouvy
uhradit kupujícímu i prokazatelně vzniklé náklady v souvislosti se zpracováním vadného
předlaminátu, popř. i jiné náklady či škody vzniklé v důsledku dodání vadných
předlaminátů.
VIII.
PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY
1. Vlastnické právo k předmětu plnění dodanému na základě této smlouvy přechází na
kupujícího okamžikem jeho převzetí, tj. okamžikem podpisu protokolu o předání předmětu
plnění (dodacího listu) oprávněnou osobou kupujícího. Tímto okamžikem taktéž přechází
na kupujícího nebezpečí škody na dodaném předmětu plnění.
IX.
SANKCE
1. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu plnění dle čl. II. odst. 1 je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu
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plnění (bez DPH), s jehož řádným dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý i
započatý den prodlení.
2. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno
sto tisíc korun českých), jestliže
- počet vadných předlaminátů v rámci jedné dílčí dodávky překročí 2 %
z celkového počtu dodaných předlaminátů,
- dílčí dodávka obsahuje jeden či více archů, na němž je počet vadných
předlaminátů větší než 2 v případě archu s nejméně 15 předlamináty a větší
než 3 v případě archu s nejméně 21 předlamináty.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle čl. VII., odst. 6 je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc
korun českých) za každý započatý den prodlení.
4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu dle odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku vzniká
prodávajícímu do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od doručení daňového dokladu
(faktury) kupujícího prodávajícímu k zaplacení smluvní pokuty.
5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit závazky přijaté touto
smlouvou.
6. Obě smluvní strany se zavazují, před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo náhrady
škody, písemně vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení.
7. Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v celém
jejím rozsahu.
X.
ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
1. Otázky, které v této smlouvě nejsou upraveny vůbec nebo jen částečně, se budou řídit
výlučně českým hmotným právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a vykládat v souladu s ním.
2. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu především
smírně, jednáním. Nedojde-li k dohodě, má kterákoliv smluvní strana právo předložit spor
k rozhodnutí příslušnému soudu, přičemž smluvní strany si sjednaly, že věc náleží do
výlučné pravomoci českých soudů. Smluvní strany v této souvislosti pro případné spory
vzniklé z této smlouvy určují jako příslušný soud obecný soud podle sídla kupujícího.
XI.
DOBA PLATNOSTI SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY
1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 2 (slovy: dva roky) od jejího uzavření.
Uplynutí doby platnosti a účinnosti této smlouvy nemá vliv na objednávky dle této
smlouvy, které již byly v okamžiku uplynutí doby platnosti a účinnosti této smlouvy
prodávajícímu doručeny (takové dílčí dodávky budou prodávajícím potvrzeny a plněny
v souladu s touto smlouvou, respektive příslušnou dílčí objednávkou).

3.

Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká následovně:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
b) písemnou dohodou smluvních stran,
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c)
d)

4.

písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran,
odstoupením od smlouvy při podstatném porušení smluvní povinnosti v souladu
s ustanovením § 2001 zákona

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona pokládají za podstatné
porušení této smlouvy (kromě případů stanovených zákonem nebo jinde v této smlouvě)
vždy také následující případy:
a) jestliže dodané předlamináty nebudou odpovídat příslušnému odsouhlasenému
technickému výkresu a stanovené technické specifikaci tj. schváleného okótovaného
technického výkresu podle čl. III odst. 4 a 5 této smlouvy;
b)

je-li prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění o více než 10 dnů;

c) pokud opakovaně bude množství vadných předlaminátů v dodávkách vyšší, než je
uvedeno v čl. IX odst. 2 této smlouvy;
Pro účely této smlouvy se za „opakované“ považují takové skutečnosti, které nastaly více
než dvakrát.
5.

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být uveden
důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Oznámení o odstoupení
od smlouvy musí být odesláno doporučeně. V případě pochybností o dni doručení se za
den doručení považuje 3. pracovní den po podání oznámení o odstoupení k odeslání
provozovateli poštovních služeb. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od
této smlouvy nedochází ke zrušení smluvního vztahu od samého počátku, vzájemná
plnění, která si smluvní strany do ukončení smlouvy odstoupením od smlouvy poskytly,
si obě smluvní strany ponechají.

6.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nemá odstoupení od smlouvy vliv na
objednávky podle této smlouvy, které již byly v okamžiku odstoupení od smlouvy
potvrzeny.

7.

Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvy kdykoli vypovědět, a to bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta je 6 (slovy: šest) měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď
musí být odeslána doporučeně. V případě pochybností o dni doručení se za den doručení
považuje 3. pracovní den po podání výpovědi k odeslání provozovateli poštovních služeb.

8.

Smluvní strany berou na vědomí, že po dobu výpovědní doby jsou povinny plnit povinnosti
z této smlouvy pro ně vyplývající.

9.

Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut,
náhrady škody, a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy
vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.
XII.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné
pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou a po
dohodě obou smluvních stran.

2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a
nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná týkající se
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předmětu smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek kterékoliv ze smluvních stran
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení
této smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.
Zároveň smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe
4. Prodávající zaručuje, že předmět plnění není zatížen právy třetích osob.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí stranu.
6. Tato smlouva je za podmínek uvedených závazná i pro případné právní nástupce
smluvních stran.
7.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým
(nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle §
576 zákona.

8. Tato smlouva je sepsána ve 2 (slovy: dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po 1 (jednom) výtisku.
9. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna kupujícím na profilu
zadavatele.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění zajistí
kupující.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že tato
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné
vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 - Ceník
Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V Praze dne______________________

V ________ dne _________________

________________________________

_______________________________

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Michal Smetana
jednatel společnosti
LUX - IDent s.r.o.
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