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KUPNÍSMLOUVA

agendové číslo smlouvy Kupuj icího SML: S-2222/SOC/2019, uvádět při fakturaci

uzavřená na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

,,I.C.E. seniorská obálka"

Smluvní strany:
Středočeský haj
se sídlem:
zastoupený:
IČO:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
. Mgr. Aneta Heřmanová, radní pro oblast sociálních věci
70891095

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen ,KupujIcř)
a

Milenium events s.r.o.
se sídlem:

Harmonická 1384/13, 158 00 Praha 5

zapsaný:

v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle

jednajľcŕ

C, spisová značka 220217
Peter Švarc, jednatel

IČO:

02575876

DIČ:

CZ02575876

Bankovní spojeni:
číslo účtu:
(dále jen ,Prodávající')

uzavírají dle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen .OZ')
tuto kupní smlouvu (dále jen ,,Smlouva")

Článek I.
Předmět Smlouvy
1.1.

Předmětem Smlouvy je nákup I.C.E. seniorských obálek dle podrobné specifikace uvedené
v Přlloze č. 1 (dále jen ,Zboží") této Smlouvy.

1.2.

prodávajici se zavazuje dodat Kupujlcknu zboží za podmínek stanovených touto Smlouvou.

1.3.

KupujÍcÍ se zavazuje převzít zboží a zaplatit za něj smluvenou cenu, bude-li dodáno v souladu
s touto Smlouvou.

1.4.

Prodávající bude vyzván k zahájení plněni závaznou objednávkou, kterou vystaví Kupující.
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Článek ll.

,.

Kupní cena

2.1.

Cena Zboží v kvalitě a množství dle ČI. l. Smlouvy je stanovena dohodou ve výši
157.000,- Kč
DPH 21 %
celkem 189.970,-KČ

2.2.

V ceně jsou zahrnuty náklady na balení a veškeré náklady prodávajicIho spojené
s dodáním Zboží, recyklační poplatky, clo, celní poplatky, náklady na ekologickou likvidaci
a služby s ní spojené a záruku v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.

2.3.

V případě změny sazby DPH se smluvní strany dohodly, že k ceně dodávky bude účtována
sazba DPH aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Článek Iľl.
Doba, místo a způsob plnění

3.1.

prodávajíd je povinen dodat kupujícímu zboží v termínu do 2 měsíců ode dne podpisu této
Smlouvy na základě závazné objednávky vystavené a odeslané kupujfcIm prodávajkimu (viz.
ČI. I bod 4.)

3,2.

Místem plnění dle této Smlouvy je sídlo kupujÍcĹho a v případě servisních oprav i místo
cIlového urMstěnl zboží v destinacích kupujícIho v rámci ČR. Prodávajici nese veškeré
náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží.

3.3.

Zboží bude dodáno v originálnkh baleních výrobce s vyhotovenými dodacími listy,
obsahujícími položkovou specifikaci dodávaného zboží.

3.4.

Spolu se zbožím budou kupujícímu předány veškeTé návody (manuály) a doklady, které se ke
zboží vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a užíváni zboží. Veškeré návody
budou v českém jazyce a okamžikem jejich' předání kupujícímu se stávají jeho výlučným
vlastnictvím. V případě, že výrobce poskytuje návody (manuály) jen prostřednictvím internetu,
musí doklady ke zboží obsahovat odkaz, kde jsou tyto materiály k dispozici.

3.5.

ProdávajÍcÍ je oprávněn rozdělit dodávku do několika plnění, přičemž konečný termín předání
poslední části dodávky nesmí překročit termln uvedený v odstavci 1 tohoto článku.
Článek IV.
Platební podmínky

4.1.

Úhrada kupní ceny kupujícím bude provedena po řádném převzetí zboží bez nedostatků, na
základě prodávajIclm vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet
uvedený v záhlaví této smlouvy. KupujÍcÍ neposkytuje zálohy.

4.2.

Fakturu doručí pmdávajIcí kupujÍcÍmu neprodleně, nejpozději však do pracovních 5 dnů od
převzetí zboží kupujicím.

4.3.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. Za den $p|něnľ platební povinnosti
se považuje den odepsáni částky ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajÍcÍho.

4.4.

Daňový doklad (faktum) bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
,zákon o DPH"). Kromě zmiňovaných náležitosti je dodavatel povinen uvést tyto další údaje
a respektovat níže uvedené skutečnosti:
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den odeslání faktury;
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4.5.

-

počet příloh a razítko prodávajícího s podpisem prodávajíciho;

-

číslo bankovního účtu prodávajícího;

-

v příloze faktury bude originál dokladu o převzetí podepsaný při převzetí zboží
zástupcem kupujlcIho.

i

V případě dilčlch plnění předmětu smlouvy může pmdávajIci vystavit fakturu za každou di1č(
dodávku zboží. Ke každé z těchto faktur musí být přiložen doklad o převzetí se seznamem
skutečně dodaného zboží poNížený oprávněnou osobou kupujÍcÍho (uvedenou v ČI. V této
Smlouvy). Součet částek fakturovaných za jednotlivá dílčí plnění přitom nesmí překročit
celkovou kupní cenu uvedenou v ČI. íl této Smlouvy a lhůtu k dodáni dle ČI. Ill. odst. 3.1. této
Smlouvy.

4.6.

Všechny částky v Kč poukazované mezi kupujícím a prodávajícím na základě této smlouvy
musí být prosté jakýchkoli bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na
jejich účty.

4.7.

Pokud daňový doklad (faktura) neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené
náležitosti, je kupujlci oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že prodávající je poté povinen
vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novým termínem splatnosti v souladu s odst. 2. tohoto
článku. Ve vrácené faktuře musí kupuýci vyznačit důvod vráceni.

4.8.

Kupující bude zboží využívat při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy, není tudíž
považován za osobu povinnou k dani (§ 5 zákona o DPH). Pokud i přesto prodávající při
fakturaci za dodané zboží využije přenesenou daňovou povinnost, předem na to kupujľciho
upozorni a na faktuřé viditelně uvede, že DPH hradí kupujícI. Bude-li uplatňovat přenesenou
daňovou povinnost pouze u části dodaného zboží, vystaví na takové zboží fakturu zvlášť.

4.9.

pMávajIcI prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH, a zavazuje se po
dobu trvání této smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud FÚ vyzve kupujícího k placeni DPH
nezaplacené prodávajľcím při realizaci této smlouvy, tak se prodávajĹcÍ zavazuje zaplatit
smluvní pokutu ve výši nezaplaceného DPH. Pokuta je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne
doručení vyúčtování o smluvní pokutě.
Článek V.
Převzetí zboží, přechod vlastnictví, odpovědnost za vady a záruka

5.1.

Převzetí zboží kupujIcim musí být potvrzeno podpisem oprávněné osoby kupujÍcĹho na
dodacím listu nebo výdejce (též ,doklad o převzetí").

5.2.

V případě, že oprávněná osoba odmítne zboží převzít, uvede tuto skutečnost na doklad
o převzetí včetně důvodu odmítnutí.

5.3.

Vlastnictví ke zboží dodanému na základě této Smlouvy přechází na kupujkího okamžikem
jeho podepsáním dokladu o převzetí. Tímto okamžikem taktéž přechází na kupujÍcÍho
nebezpečí škody na zboží.

5.4.

Kupující je oprávněn toto zboží užívat, přenechávat a prodávat dále třetím osobám, aniž by
byl povinen uzavírat s třetími osobami zvláštní smlouvy a aniž by mu vůči třetím osobám
vznikaly jakékoliv závazky.

5.5.

Oprávněnými osobami kupujkího k převzetí zboží je:
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Mgr. Pavla Karmelitová
tel: 257 280 286
e-mail: karmelitova@kr-s.cz
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5.6.

V případě změny oprávněné osoby musí být o této skutečnosti prodávajlci neprodleně
písemně informován. Za splnění této povinnosti se považuje i e-mail odeslaný na adresu
kontaktních osob prodávajkího (viz ČI. Vlll). Účinnost změny nastává okamžikem doručeni
písemného oznámení prodávajľchnu.

5.7.

prodávajíá poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců na místě
u zákazníka, s ukončením opravy následujicí pracovní den od jejího nahlášeni.

5.8.

Záruka za jakost počíná běžet od data převzetí zboží bez jakýchkoliv vad.

5.9.

Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po tuto dobu
způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti.

5.10.

Smluvní strany jsou povinny neprodleně si vzájemně sdělovat informace, které mohou mít vliv
na plnění závazků vyplývajícich z této smlouvy

5.11.

Kupujicí není povinen akceptovat vadné plněni.

5.12.

Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Smlouvou, zejména pokud nebylo
dodáno ve sjednaném druhu, množství a jakosti.

5,13.

Zámka se nevztahuje na běžná opotřebení, vady způsobené nesprávnou obsluhou, vady
spotřebního materiálu a vady způsobené vyšší mocí nebo třetími osobami.

5.14.

Kupujici je povinen reklamovat zjištěné vady dodaného zboží bez zbytečného odkladu poté,
co je zjistil. Uplatněním reklamace se staví záruční lhůta na reklamovanou část zboží až do
řádného vyřízení reklamace.

5.15.

Prodávající je povinen zajistit bezplatnou výměnu nebo opravu vadného zboží nebo dodání
chybějÍcÍho zboží nejpozději do 30 dní od terminu nahlášení, a to v místě dodání zboží,
nestanoví-li kupujici v reklamaci jiný termín. prodávajÍcÍ není oprávněn účtovat si náklady
vzniklé s vyřízením oprávněné reklamace. KupujIcí je povinen v reklamaci uvést, jakým
způsobem požaduje odstraněni vady.

5.16.

V případě, že se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo neodstraní-li prodávajíci vadu ve
stanovené lhůtě, nebo prodávajíci neuznává svou odpovědnost za vznik vady, je kupujIci
oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.17.

U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána a které bylo vyměněno za
bezvadné či opraveno, běží nová záruční lhůta podle tohoto článku ode dne předání
kupujIcímu.

5.18.

prodávajíd prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

Článek VI.
Mlčenlivost
6.1.

Není-li dále stanoveno jinak, je prodávajíci povinen během plnění této Smlouvy i po uplynutí
doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
kterých se dozvi od kupujÍcÍho v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může
prodávajícIho zprostit pouze kupujicľ. Zproštěni povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno
písemně. výše uvedenou povinností mlčenlivosti není dotčena možnost prodávajÍcÍho uvádět
činnost dle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném
rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem. Prodávajici se zavazuje, že pokud
4
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v souvislosti s realizací této Smlouvy přijde on, jeho pověření zaměstnanci nebo osoby, které
pověřil prováděním díla dle této Smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní
veškerá opatřeni, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům,
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracováni, jakož aby i jinak neporušil zákon Č.101/2000 Sb. prodávajíci je povinen
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění
by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončeni této
Smlouvy.
6.2.

6.3.

Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informaci die tohoto článku se nevztahuje na
-

informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením
povinnosti jejich ochrany;

-

informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé
smluvní straně, pokud je prodávajici schopen tuto skutečnost doložit;

-

informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením
povinnosti j@ch ochrany a

informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právni předpis.
PmdávajIcI se zavazuje uhradit kupujicimu či třetí straně, kterou porušením povinnosti
mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti prodávajícího
vyplývajicí z ustanovení příslušných právních předpisů q ochraně utajovaných infonnaci
nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
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Článek VII.
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l

Sankční ujednáni
7.1.

V případě, že prodávajici bude v prodlení se splněním povinnosti dodat zboží ve lhůtě
sjednané v čí. Ill. této smlouvy nebo v prodlení se lhůtou určenou dle ČI. V odst. 5.15., je
prodávajÍcÍ povinen zaplatit kupujicímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z ceny nedodaného zboží vC, DPH.

7.2.

V případě, že kupujici bude v prodlení se zaplacením faktury prodávajícímu podle ČI. lV., je
kupujÍcĹ povinen zaplatit prodávajlcímu zákonný úrok z prodlení.

7.3,

Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle ČI. VI. odst. 1., je prodávající povinen uhradit
kupujícímu smluvnl pokutu ve výši 10 000 KČ (deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý
případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této smlouvy,

7.4.

Za porušení povinnosti ochrany osobních údajů dle ČI. VI. odst. 2., je prodávajíd povinen
uhradit kupujicImu smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý jednotlivý případ, a to i
v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této smlouvy.

7.5.

Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti,
které se smluvní pokuta týká.

7.6.

V případě podstatného porušení smlouvy mají strany právo od Smlouvy odstoupit.

7.7.

Za podstatné porušeni se pro případ této Smlouvy povážuje zejména některá z těchto situací:
-

kupujkí je v prodlení s úhradou platby déle než 60 dnů;

-

pmdávajícI neodstraní vady zboží ve lhůtě stanovené v ČI. V;

-

prodávajĹcÍ nedodá kupujichnu zboží ve lhůtě dle ČI. Ill. odst. 1.
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7.8.

Odstoupeni od smlouvy nebo vyúčtování smluvní pokuty musí být zaslány doporučeně nebo
datovou schránkou. jsou účinné ode dne, kdy budou doručeny druhé smluvní straně.
V pochybnostech se má za to, že odstoupeni nebo vyúčtování bylo doručeno do 5 dnů
od jeho odeslání v poštovni zásilce s doručenkou.

7.9.

Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení vyúčtováni o smluvní
pokutě povinné straně.

. ';:'ř
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Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
8,1.

8.2.

i

Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená a z této smbuvy vyp|ývajÍcÍ se
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Není-li takových
ustanoveni, posoudí se taková práva nebo povinnosti dle principů spravedlnosti a zásad, na
nichž spočívá zákon č. 89/2012 Sb. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu znění
smlouvy se zněním příloh má přednost znění smlouvy.
Smlouva nabývá platnosti podpisem tj. dnem podpisu oběma smluvnIM stranami a účinnosti
zveřejnění v registru smluv, které provede dohody smluvních stran kupující. o této skutečnosti
kupujÍcÍ neprodleně uvědomí prodávajĹcÍho.

8.3.

Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět. Pokud smlouvu
vypoví Kupujícľ, činí výpovědní lhůta jeden (l) měsíc, pokud vypoví smlouvu prodávající, je
výpovědní lhůta tři (3) měsíce. výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne kalendářního
měsíce následujIäho po měsíci, v němž byla výpověď' druhé Smluvní straně doručena.

8.4.

Pokud dojde k ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením po dodáni části zboží, je
kupující oprávněn, nikoliv však povinen, akceptovat částečnou dodávku a uhradit
prodávajícímu cenu za dodané zboží za podmínek této Smlouvy. Ujednáni o licencích,
zárukách a sankcích budou u dodaného zboží trvat i po zániku této smlouvy.

8.5.

Všechny právní vztahy, které vzniknout při realizaci závazků vyplývajíckh z této smlouvy, se
řídí právním řádem České republiky.

8.6.

Kontaktními osobami pro účely této smlouvy jsou:
za kupujľdho:

Mgr. Pavla Karmelitová;

tel:

257 280 286

e-mail:

karmelitova@kr-s.cz

za prodávajídho:

Ing. Peter Švarc

tel:

737 500 088

e-mail:

peter@,mevents.cz

8.7.

V případě změny kontaktní osoby musí být o této skutečnosti druhá smluvní strana
neprodleně písemně informována. Za splněni této povinnosti se považuje i e-mail odeslaný na
adresu kontaktních osob druhé smluvní strany. Účinnost změny nastává okamžikem doručení
písemného oznámení příslušné smluvní straně.

8.8.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými, ve vzestupné řadě,
podepsanými osobami opľávněnými jednat za smluvní strany. To neplatí v případě změny
zákonné sazby DPH, změny oprávněné osoby k převzetí zboží (ČI. V.) a změny kontaktní
osoby (ČI. Vlil), při splněni povinností daných touto Smlouvou.
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8.9.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzuji, že tato Smlouva byla uzavřena na základě
vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných
podmínek jakéhokoli druhu a na důkaz toho smluvní strany připojuji své podpisy.

8.10.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 3 kupujicí.
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Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následujÍcÍ přílohy:
Př%ha č. 1 - položkový seznam dodávky, cena
Příloha č. 2 - Speciňkace nabízeného zboží

01 -07-2019

V Praze dne......,............

-3 -07- 2019
V Praze dne

,

prodávajÍcÍ
Milenium events s.r.o

,

.,

.

Kupující
Středočeský kraj

M
Peter Švarc
jednatel

,

D"

radní pro oblast soci lnich věd

M1LENIUM events, sx.0.
Harmonická 13Ů,'13
1Ej8 00 Praha 5
lC: 02575876
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Přĺloha Č. 1

.'tWr

'·;':"

-T

E

ke kupní smlouvě č.: S-2222/SOC/2019
položkový seznam dodávky, cena
Název prodávajÍcÍho: Milenium events s.r.o

, '"'

:¥"" "' "
1. I.C.E. karta

2. Plastová
obálka na
LC.E. kartu
3. Klips na
obálku s
magnetem

;,'"-í
1.

I.C.E. karta.

2.

Plastová
obálka na
I.C.E. kartu.

3.

Klips na
obálku s
magnetem

"" , " " ""

"'

" "'

. "" , · " "Ceha 11cš - m Gena

'ž " ä' ' ""' "' ""' '":,ú"
A4, oboustranný, barevný dokument, 90

'jtžez Dph)-"' "
"' -š$
0,9
1,09

g, matný
C6/5 nebo obdobný formát pro umístění 5
formuláře A4 přeloženého na třetiny viz
vizualizace, průhledný plast, s klipsem l
pro umktění na lednici, vchodové dveře !
apod.
plastový klips na plastovou obálku
' 25,5
s logem Středočeského kraje

),:,.,",';. :'
A4, oboustranný, barevný dokument,
90 g, matný
C6/5 nebo obdobný formát pro
umistění formuláře A4 přeloženého
na třetiny viz vizualizace, průhledný
plast, s klipsem pro umístění na
lednici, vchodové dveře apod.
plastový klips na plastovou obálku
s logem Středočeského kraje

6,05

30,86

,m:' ,=
4500

5445

25000

30250

127500

154275
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