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Název dokumentu: Kupní smlouva 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady Kraje Vysočina 

Schváleno: Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: oddělení právní a KŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Josef Duben 

Smluvní částka: 1) 67679.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 5.9.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/Loveček 26.8.2016 

Projednáno s: ORR/Fryšová 26.8.2016 1 
Wí 7,/  

Právní kontrola: ORR/Jež 26.8.2016 

Předkládá: ORR/Loveček 26.8.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 26.8.2016 L 

(djrY 
Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 26.8.2016 

Správce rozpočtu: OE/Tulis /!</. ÍMh l̂ili / 
Poznámka: ]/ 
Subjekt (IČO: 13702670), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: lovecek, datum ověření: 26.08.2016 07:32:51): 

Předmětem smlouvy je pořízení 1300 ks reflexních vest (Zdravý Kraj). 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 67679, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 3699, ORJ: 9000, ORG: POL: 5139 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



87 33 Jihlava Kraj Vysočina KUJIP0164G4D 

Kupní smlouva 

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 
„občanský zákoník") 

I. 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu pověřen: 
IČO: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „kupující") 

Smluvní strany 

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
70890749 
Sberbank CZ 
4050005000/6800 

Josef Duben 
s místem podnikání: 
IČO: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „prodávající") 

U Pivovaru 4328/13, 58601 Jihlava 
13702670 
Komerční banka a. s. 
68549681/0100 

II. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Prodávající se touto smlouvou kupujícímu zavazuje ve sjednané době a za sjednaných 
podmínek dodat 1300 kusů reflexních vest (dále jen „zboží"). 

Povinnosti smluvních stran 
1. Prodávající se zavazuje řádně dodat zboží uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném 

v čl. IV. této smlouvy. Prodávající zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny 
úkony související s dodáním zboží dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě 
stanoveno jinak. 

2. Kupující se zavazuje zboží dle čl. II. této smlouvy dodané bez vad a nedodělků 
protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

3. Zboží je dodáno řádným a úplným předáním a převzetím dle této smlouvy kupujícím v 
termínu stanoveném v čl. IV. této smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro 
řádné a včasné dodání zboží a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 
dodání zboží. 

5. Prodávající je povinen kupujícího neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 
mohou ohrozit nebo způsobit zpoždění dodání zboží. Kupující je povinen informovat 
prodávajícího o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné dodání zboží. 

6. Prodávající , je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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IV. 
Čas a místo plnění 

1. Zboží dle této smlouvy bude prodávajícím dodáno nejpozději do 5. 9. 2016. 

2. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit, kdy bude zboží připraveno k předání a 
převzetí a dohodnout s kupujícím termín předání a převzetí zboží. 

3. Místem předání a převzetí je budova Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova 
16, Jihlava. O předání a převzetí zboží bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. 
Pokud bude při předávání a přebírání zboží zjištěno, že zboží není dodáno řádně, tedy 
v souladu s touto smlouvou, je prodávající povinen v přiměřené době zjištěné vady zboží 
odstranit podle pokynů kupujícího. 

4. Kupující není povinen převzít zboží, pokud není předáno včas a v souladu s touto 
smlouvou. Za takto dodané zboží není kupující povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. V. 
této smlouvy, 

V. 
Cena plnění, platební podmínky 

1. Celková a nejvýše přípustná cena zboží v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla 
stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, na 67 679 Kč včetně DPH (slovy: šedesátsedmtisícšestsetsedmdesátdevětkorun 
českých). 

2. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí zboží. 

3. Cenu uhradí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném 
a včasném předání a převzetí zboží v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy, a to 
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Splatnost faktury je dohodou 
smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
kupujícímu. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si 
vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura 
bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

VI. 
Záruka a záruční servis 

1. Prodávající zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží po dobu 12 měsíců. 

VII. 
Sankce 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží oproti termínu sjednanému v článku 
IV. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu 
s článkem V. této smlouvy je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu 
škody. 
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VIII. 
Trvání smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Kupující může od této smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá zboží v termínu 
sjednaném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení 
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného 
vyhotovení druhé smluvní straně. 

3. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
prodávajícímu. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 28. 6. 2016. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje dodavatel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a touto smlouvou 
neupravené, se řídí občanským zákoníkem. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden 
stejnopis. 

9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, 
a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 
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31*2016 v...±kkz^ dne 3 1 -08- 2016 
TÍ ÍÍLUCJE 

za kupáícího: 

Ing. Bc. Martin HysKý 
člen Rady Kraje Vysočina 

35 
Kraj vysočino 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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