Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 190150

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

SPEED PRESS Plus, a. s.

KUPNÍ SMLOUVA
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TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“),
MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
sídlo:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

zastoupená:

Ing. Tomášem Kažmierskim, ředitelem odboru finančních
a dobrovolných nástrojů a zástupcem náměstka pro řízení sekce fondů
EU, finančních a dobrovolných nástrojů

IČO:

00164801

bankovní spojení:

ČNB Praha 1

číslo účtu:

7628001/0710

zástupce pro věcná jednání:

RNDr. Simona Poláková
DÁLE JEN „Kupující“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A
SPEED PRESS Plus, a. s.
sídlo:

Přemyslova 830, 273 06 Libušín

zastoupená:

Ing. Miroslavem Hrdinou, členem představenstva

IČO:

25765647

DIČ:

CZ25765647 (je plátcem DPH)

bankovní spojení:

ČSOB, a. s.

číslo účtu:

270483276/0300

zapsaná

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5939

zástupce pro věcná jednání:

xxxxxxxxxx
DÁLE JEN „Dodavatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
KUPUJÍCÍ A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Tato Smlouva je uzavírána mezi Kupujícím a Dodavatelem na základě výsledků zadávacího
řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Reklamní
materiál určený k propagaci projektů Interreg – obecné předměty“, systémové číslo
veřejné zakázky v NEN: N006/19/V00022653 (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané
v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), mimo působnost ZZVZ v souladu s § 31 ZZVZ. Nabídka
Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako
nejvýhodnější.

1.2

Předmětem této Smlouvy je povinnost Dodavatele dodat Kupujícímu reklamní předměty včetně
jejich potisků, v množství a kvalitě dle specifikace uvedené v Příloze č. 1a této Smlouvy (dále
jen „Zboží“ nebo také jen „reklamní předměty“) včetně dokladů, které se ke Zboží vztahují.
Reklamní předměty musí být vždy dále dodány včetně potisku (tím se rozumí zejména uvedení
loga jednoho z projektů uvedených v Příloze č. 2a této Smlouvy, popř. dalších skutečností podle
určení Kupujícího) (dále také jen „potisk“). Smluvní strany se dohodly, že ve věci potisku
na reklamní předměty (tj. určení loga pro jednotlivé reklamní předměty, jeho barevného
provedení, velikosti atd.) budou Smluvní strany postupovat dle čl. 2. odst. 2.3 této Smlouvy.
Zboží bude dodáno za podmínek upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku,
v nabídce podané Dodavatelem v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek
uvedených dále v této Smlouvě a jejích přílohách. Pro případ, že by Dodavatel dodal větší
množství Zboží, než je sjednáno, neplatí, že Smlouva je uzavřena i na toto přebytečné množství,
nedohodnou-li se Smluvní strany dodatečně výslovně jinak.

1.3

Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Kupujícího řádně a včas dodané Zboží převzít
a zaplatit za něj Dodavateli kupní cenu ve výši a způsobem dle čl. 3. této Smlouvy.

2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, OBJEDNÁVKA PLNĚNÍ

2.1

Dodavatel je povinen dodat Zboží dle čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy nejpozději do 31. 03. 2020.
Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, není Kupující povinen přijmout jakékoliv částečné
plnění předmětu této Smlouvy.

2.2

Místem plnění je sídlo Kupujícího uvedené výše v této Smlouvě, nebude-li mezi Smluvními
stranami dohodnuto písemně jinak. Dodavatel není oprávněn měnit místo plnění
bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

2.3

S odkazem na čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy je Dodavatel povinen dodat reklamní předměty vždy
s potiskem, a to podle požadavků a pokynů Kupujícího. Kupující bude specifikovat
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své požadavky na potisk pro jednotlivé reklamní předměty, tj. zejména vymezení loga pro každý
reklamní předmět včetně barevného provedení loga, jeho velikosti, umístění na reklamním
předmětu, popř. uvedení dalších skutečností na reklamní předmět (viz Příloha č. 2a této
Smlouvy) v objednávce, kterou vystaví nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak (dále v textu této Smlouvy jen „Objednávka“).
2.4

Objednávka bude zaslána Dodavateli prostřednictvím Informačního systému datových schránek
nebo emailem. Povinností Dodavatele je tuto Objednávku nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu písemně potvrdit. Nepotvrdí-li však Dodavatel
Objednávku v této lhůtě nebo k ní v této lhůtě nevznese písemné připomínky, popř. požadavky
na doplnění Objednávky, je Objednávka považována za potvrzenou, přijatou a závaznou.
K pozdějšímu odmítnutí Objednávky tak nebudou Smluvní strany přihlížet a Dodavatel bude
povinen poskytnout plnění v souladu s Objednávkou.

2.5

V případě pochybností či nesrovnalostí je Dodavatel povinen vyžádat si od Kupujícího
nejpozději následující pracovní den od doručení Objednávky doplňující informace
k požadavkům Kupujícího uvedeným v Objednávce. Kupující poskytne doplňující informace
bez zbytečného odkladu od doručení výzvy Dodavatele k poskytnutí doplňující informace,
nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Povinností Dodavatele je Objednávku
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení doplňujících informací opět Kupujícímu
písemně potvrdit.

2.6

Nejpozději do 30 dnů od potvrzení Objednávky Dodavatelem dle odst. 2.5 tohoto článku, popř.
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se má Objednávka za potvrzenou dle odst. 2.4 tohoto článku,
je Dodavatel povinen zaslat grafické návrhy potisků jednotlivých reklamních předmětů
Kupujícímu k odsouhlasení, který tak učiní bez zbytečného odkladu. Plnění předmětu této
Smlouvy může Dodavatel zahájit až po písemném odsouhlasení potisků jednotlivých
reklamních předmětů Kupujícím.

2.7

Objednávka a její potvrzení mohou být provedeny výhradně oprávněnými osobami Kupujícího
a Dodavatele (viz čl. 7. odst. 7.1 Smlouvy) v písemné podobě prostřednictvím Informačního
systému datových schránek nebo emailem.

3.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Kupní cena za dodání Zboží dle čl. 1. této Smlouvy činí 529 450,- Kč bez DPH (dále
jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %. Kupní cena
včetně DPH tedy činí maximálně 640 634,50 Kč (dále jen „Kupní cena“).
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3.2

Kupní cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré činnosti Dodavatele
související s dodáním Zboží včetně všech souvisejících výkonů a poplatků a veškerých dalších
případných nákladů Dodavatele, byť nebyly v nabídce Dodavatele výslovně uvedeny.

3.3

Kupní cenu dle odst. 3.1 tohoto článku je možné změnit či překročit pouze v případě změny
příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude ke Kupní ceně
účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4

Smluvní strany se dohodly, že úhrada Kupní ceny bude provedena po dodání Zboží na základě
jediného účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“). Dodavatel je oprávněn vystavit
fakturu po předání a převzetí Zboží Kupujícím dle článku 4. odst. 4.1 Smlouvy, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů po předání Zboží. Přílohou faktury musí být předávací protokol
dle čl. 4. odst. 4.1 této Smlouvy.

3.5

Úhrada faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele
uvedený u identifikace Smluvních stran v úvodu této Smlouvy. Splatnost faktury činí
21 kalendářních dní od jejího doručení Kupujícímu. Povinnost Kupujícího uhradit fakturu
je splněna okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího. Kupující neposkytuje
zálohy. Platba proběhne výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou
uvedené v této měně.

3.6

Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude zejména obsahovat tyto náležitosti:
označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní
spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny
dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy
přiděleným z Centrální evidence smluv Kupujícího: 190150 (viz také záhlaví této Smlouvy).
Na faktuře bude dále uveden text „Financováno projektem CE 1001 3Lynx, projektem Interreg
Česká republika – Svobodný stát Sasko 60460709 Objektivní akceptace vlka v člověkem
pozměněné přeshraniční krajině (OWAD) a projektem ATCZ 37 MALSEMUSCHEL“.

3.7

Faktura bude Dodavatelem zaslána ve 2 vyhotoveních na adresu Kupujícího ve tvaru:
Ministerstvo životního prostředí, odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Vršovická 1442/65,
100 10 Praha 10.

3.8

Kupující je oprávněn vrátit fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti
a údaje nebude obsahovat vůbec. Od doručení opravené nebo doplněné faktury Kupujícímu
počíná běžet nová lhůta její splatnosti. Kupující není v takovém případě v prodlení.
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3.9

Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího provádět jakékoliv
zápočty svých pohledávek vůči Kupujícímu proti jakýmkoliv pohledávkám Kupujícího vůči
Dodavateli. Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část vůči Kupujícímu
na třetí osoby.

4.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

4.1

O předání a převzetí Zboží dle této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními
stranami (dále jen „Protokol o předání a převzetí Zboží“). Budou-li při předání Zboží zjištěny
vady Zboží (za vadu se považuje i plnění jiné věci, jakož i vady v dokladech vztahujících
se ke Zboží), bude v Protokolu o předání a převzetí Zboží uvedena i tato skutečnost
s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného Zboží, a to včetně způsobu a termínu jejich
odstranění. Zboží se považuje za řádně předané až po odstranění všech vad na základě podpisu
Protokolu o předání a převzetí Zboží oběma Smluvními stranami.

4.2

Vlastnické právo ke Zboží přechází z Dodavatele na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží
Kupujícím. Převzetím Zboží přechází na Kupujícího rovněž nebezpečí škody na věci.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1

Dodavatel odpovídá v plné výši za škody vzniklé Kupujícímu nebo třetím osobám v souvislosti
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.
Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů.

5.2

Dodavatel je povinen Kupujícímu neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla
mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této
Smlouvy. Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit a řádně
splnit veškeré povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

5.3

Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí,
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo
být důvodem soudní exekuce na majetek Dodavatele nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv
na schopnost Dodavatele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo
vůči němu zahájeno a že ani nehrozí zahájení takového řízení.

5.4

Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Kupujícího v souvislosti s plněním předmětu této
Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky
Dodavatele. Povinnost mlčenlivosti přetrvá i po ukončení této Smlouvy.
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5.5

Smluvní strany jsou povinny při plnění Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout
si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění Smlouvy a vzájemně
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění Smlouvy.
Dodavatel se jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona o finanční
kontrole. Dodavatel se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu
s příslušnými právními předpisy. Dodavatel se rovněž zavazuje k poskytnutí veškeré
součinnosti dle ZZVZ, bude-li taková součinnost v daném případě vyžadována. Povinnosti
Dodavatele dle tohoto ustanovení trvají i po ukončení Smlouvy.

6.

PRÁVA Z VAD, SANKCE, UKONČENÍ SMLOUVY

6.1

Dodavatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží včetně potisků záruku za jakost v délce
12 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím dle čl. 4. této Smlouvy.

6.2

Vady musí Kupující uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit,
a to písemně, když v písemné oznámení o výskytu vady vadu popíše a uvede svůj nárok
z vady Zboží, který vůči Dodavateli uplatňuje. Vyskytne-li se vada Zboží v záruční době,
a neuplatní-li Kupující jiný nárok z vadného plnění, je Dodavatel povinen vadu bezplatně
odstranit v termínu dohodnutém s Kupujícím, nejpozději však do 10 dnů od doručení písemného
oznámení vady Kupujícím. O odstranění vady Zboží bude pořízen protokol podepsaný oběma
Smluvními stranami.

6.3

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

6.4

Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady
dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou
Zboží, na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo má právo odstoupit od této Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této Smlouvy zakládající právo Kupujícího
odstoupit od této Smlouvy, bude považováno zejména:
a)

nemožnost odstranění vady dodaného Zboží;

b)

prodlení Dodavatele s dodáním Zboží dle čl. 2. odst. 2.1 této Smlouvy;

c)

prodlení Dodavatele s odstraněním vady zjištěné při předání a převzetí Zboží
dle čl. 4. odst. 4.1 této Smlouvy o více než 5 dní;
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d)

prodlení Dodavatele s odstraněním vady v záruční době dle odst. 6.2 tohoto článku
o více než 5 dní;

e)

jestliže Dodavatel ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně
ukáže nepravdivým.

6.5

Kupující je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Dodavatel:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo
nebo nepřímo, při uzavírání nebo provádění Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem uzavření nebo provádění Smlouvy ke škodě
Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné
a otevřené soutěže.

6.6

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno Dodavateli.
Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku a Smluvní strany se vypořádají
podle

příslušných

ustanovení

Občanského

zákoníku

o

bezdůvodném

obohacení.

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení
o odstoupení od Smlouvy Dodavateli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody ani ujednání,
které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy,
tj. zejména nikoli však výlučně ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.
6.7

Tato Smlouva může být dále ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. Kupující
je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv v jejím průběhu, a to i bez udání důvodu.
Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a doručena Dodavateli, přičemž výpovědní doba
v délce 5 pracovních dnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi
Dodavateli.

6.8

Bude-li Kupující v prodlení s úhradou faktury, je Dodavatel oprávněn požadovat úhradu úroku
z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

6.9

Bude-li Dodavatel v prodlení s:
a)

dodáním Zboží;

b)

odstraněním vady Zboží zjištěné při předání a převzetí Zboží;

c)

odstraněním vady Zboží v záruční době;
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je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Kupní ceny za každý i započatý
den prodlení.
6.10

Smluvní pokuty jsou splatné do 21 kalendářních dní ode dne doručení výzvy Kupujícího k jejich
zaplacení Dodavateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání příslušné částky na účet
Kupujícího.

6.11

Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy
v plné výši.

7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Za Kupujícího je v záležitostech plnění Smlouvy oprávněná jednat:
titul, jméno a příjmení:

RNDr. Simona Poláková

email:

Simona.Polakova@mzp.cz

tel.:

+420 267 122 128

Za Dodavatele je v záležitostech plnění Smlouvy oprávněná jednat:
titul, jméno a příjmení:

xxxxxxxxxx

email:

xxxxxxxxxx

tel.:

xxxxxxxxxx

Tyto oprávněné osoby si budou sdělovat požadavky na potřebné podklady, případně pokyny
dle Smlouvy, a to prostřednictvím výše uvedených emailových adres, popř. telefonních čísel.
Případnou změnu v kontaktních osobách oznámí bezodkladně jedna Smluvní strana druhé
Smluvní straně vždy písemně; tato změna však nevyžaduje vytvoření dodatku ke Smlouvě.
7.2

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí
Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

7.3

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy
České republiky.

7.4

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží vyjma odst. 7.1 tohoto článku.

7.5

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají
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ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně
nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným,
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako
celku.
7.6

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění
ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto
Smlouvou.

7.7

Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v plném znění včetně Kupní
ceny a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění
Smlouvy vztahují, tj. zejména 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), ve znění pozdějších předpisů.

7.8

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“). Uveřejnění
této Smlouvy v ISRS provede Kupující.

7.9

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení si ponechá
Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Dodavatel.

7.10

Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:
a)

Příloha č. 1a: Podrobnější specifikace Plnění;

b)

Příloha č. 2a: Grafický manuál.
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Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že porozuměly jejímu obsahu, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle,
prosté omylu, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
Smluvní strany níže své podpisy.

Za Kupujícího:

Za Dodavatele:

V Praze, dne 28. 11. 2019

V Praze, dne 04. 12. 2019

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Tomáš Kažmierski

SPEED PRESS Plus, a. s.
Ing. Miroslav Hrdina
člen představenstva

ředitel odboru finančních a dobrovolných
nástrojů a zástupce náměstka pro řízení sekce
fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů
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Příloha č. 1a: Podrobnější specifikace Plnění

(následuje)

12/14

Produkt

Specifikace
(min. požadavky zadavatele)

Technologie potisku

Požadovaný
počet
(ks/bal)

ručník

rychleschnoucí ručník, materiál: mikrovlákno, antibakteriální úprava, savý s
elastickým poutkem, velikost L (80 x 130 cm), barva modrá a červená, ručník lze
složit do cestovní velikosti a zabezpečit (ovázat) elastickým poutkem (i rozměr 70 x
140 cm)

Cena za ks/bal
v Kč bez DPH
(jednotková cena)

Sítotisk
(potisk ručníku)

300

107,50 Kč

materiál: 100 % bio bavlna, každý pytlík má stahovací šňůrku, která zajistí
bezpečný uzávěr pro přenášení obsahu, využitelný na ovoce, zeleninu, pečivo, ale
Sítotisk - potisk pouze na
třeba i pro nákup v bezobalových obchodech (např. rýže, kuskus), 1 balení (sada)
obalu (tj. největším
bude obsahovat 9 ks pytlíků ve třech různých velikostech po 3 ks, celá tato sada
pytlíku, v kterém jsou
bude zabalena do dalšího (největšího) pytlíku - obal, rozměry největšího pytlíku
umístěny ostatní pytlíky)
min. 28 x 38 cm (Š x V), požadavek je 600 ks = 600 sad á 9 pytlíků + obal (jeden ze
sáčků může být síťovaný/dírkovaný)

600

209,90 Kč

deštník

osmipanelový skládací deštník s automatickým otevíráním, větruvzdorná kovová
konstrukce (rám i hůl), plastová nebo pogumovaná rukojeť, mix barev (mimo bílé) v
barevně odpovídajícím obalu, potahová látka 190T pongee polyester, rozměr min. Ø
90 cm

Sítotisk - potisk na 1
výseči deštníku

300

133,10 Kč

4.

sluchátka

bezdrátová sluchátka do uší, tzv. pecky nebo špunty, s obalem (pouzdrem) jako
nabíjecí stanicí, výdrž baterie min. 4 hodiny, silikonové nástavce, barva mix, USB
nabíjecí kabel, kompatibilní s operačními systémy Android a iOS, včetně návodu v
českém jazyce

Tampontisk na obal
(nabíjecí stanici)

200

705,30 Kč

5.

power banka

hliníková powerbanka pro mobilní telefony a tablety s kapacitou min.
20 000 mAh, podpora rychlonabíjení, min. 2 výstupy, LED indikace stavu, včetně
USB datového (nabíjecího) kabelu

Laser potisk na power
banku

200

329,90 Kč

Laser potisk na disk

300

271,90 Kč

300

142,40 Kč

Položka
číslo

1.

2.

3.

6.

7.

pytlík na potraviny

usb3 disk

flash disk USB 3.0 s kapacitou 128 GB, odolná celokovová konstrukce s otvorem
pro připojení šňůrky, kroužku či karabiny včetně krytky konektoru, kapacita 128 GB
uvedená viditelně na disku, přenosová rychlost alespoň 150 MB/s (100 MB) při
čtení 10 MB/s (min. 30 MB) při zápisu, kompatibilita s většinou běžně používaných
systémů Microsoft Windows i Apple Mac OS bez nutnosti instalovat ovladače

termoska

z nerezové oceli o objemu 1 000 ml, dvojitá stěna (dvouplášťové provedení), bez
ucha, s víčkem sloužícím jako šálek, plastový úzávěr s klipem pro snadnější použití
Laser potisk na termosku
(jedním stiskem se termoska otevře, druhým stiskem se uzavře), termoska nesmí v
zavřené poloze téct
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Příloha č. 2a: Grafický manuál

-

na všech jednotlivých produktech bude uvedeno vždy logo (jen jeden typ vždy z jednoho z níže
uvedených projektů), a to ve tvaru, velikosti a formě na základě dohody s Kupujícím
dle ustanovení této Smlouvy před samotným potiskem;

-

logo z projektů (potisk) bude uvedeno vždy buď v barevné, nebo černobílé verzi (dle charakteru
celkové grafiky Zboží a dohody s Kupujícím dle ustanovení této Smlouvy před samotným
potiskem);

-

preferovaná velikost loga je min. 4 cm, v případě malého prostoru (velikostně malé Zboží)
je možné použít menší logo, popř. je možno ke Zboží umístit popisek (štítek) připevněný
ke Zboží např. provázkem (rovněž vše na základě dohody s Kupujícím dle ustanovení této
Smlouvy před samotným potiskem);

-

grafické podklady k potisku budou Dodavateli poskytnuty Kupujícím před samotným potiskem
po odsouhlasení Objednávky dle čl. 2. odst. 2.3 a násl. této Smlouvy.

Projekt 3Lynx:
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Projekt OWAD:

Projekt Malsemuschel:
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