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Kupní smlouva
uzavřená podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

prodávajIct
H. R. G. spol. S r.o.
se sídlem Litomyšl, Svitavská 1203, PSČ 570 01
lČ 47471611
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 3033
zastoupena prokuristou

dále jen ,,prodávajícŕ'

KupujÍcÍ:
Obec Džbánov
Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto

starosta obce
lČ: 00580961

dále jen ,,kupujicř

uzavÍrajÍ nás|edujÍcÍ smlouvu

1. Všeobecná ustanovení
1.1. prodávajÍcĹ se zavazuje dodat předmět plnění kupujicknu ve stanoveném termínu, množství a kvalitě.
1.2. KupujícI je povinen zaplatit za předmět plněni stanovenou cenu a dodaný předmět plnění převzít.

2. Předmět plněni
2.1 Předmětem plněni je dodání tiskoviny Kniha Džbánov dle přiložené cenové nabídky (příloha č. l),

která je nedílnou součásti této smlouvy.

3. Místo plněni
Místem plnění je sídlo prodávajÍcÍho.

4. Dodací lhůta
4.1. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat předmět plnění k převzetí kupujíckn do místa plnění, ve lhůtě uvedené

v přiložené cenové nabídce.

5. Převzetí a způsob dodáni:
5.1 Závazek dodat předmět plněni zajistí prodávajÍcÍ odesláním předmětu plněni kupujícknu, účinky dodání

předmětu plněni v takovém případě nastanou okamžikem, kdy kompletní předmět plnění předá prodávajĹcÍ
dopravci.

5.2 prodávajÍcÍ bude písemně informovat kupujÍcĹho min. 3 pracovní dny před termínem předání předmětu plněni
dopravci o připravenosti k dodání a o podmínkách dopravy, zejména osobě dopravce.

6. Kupní cena
6.1 Dohodnutá kupní cena za dodání předmětu plnění je uvedena v cenové nabídce - příloze č. 1 této smlouvy.

7. Platební podmínky
7.1 KupujÍcÍ se zavazuje uhradit kupní cenu předmětu plněni včetně DPH stanovenou ex works dle podmínek

Incoterms na základě faktury vystavené prodávajíckn se splatností 30 dnů ode dne odeslání předmětu plněni
kupujÍcÍmu.

8. Úrok z prodlení a pokuty
8.1 V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupujÍcÍ povinen uhradit prodávajícknu za každý započatý den

prodlení smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.
8.2 V případě prodlení s dodáním předmětu plněni bude kupujÍcÍ účtovat prodávajíchnu za každý den prodlení

smluvní poKutu ve výši 0,05% z kupní ceny předmětu plnění uvedené v bodě 6.1 této smlouvy, resp. v příloze
č. 1 kupní smlouvy, max. však 5% z kupní ceny bez DPH. Do prodlení prodávajicího s dodáním předmětu
plnění se nezapočítává doba, po kterou bude kupujIci v prodlení s poskytnutím součinnosti prodávajicknu
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(dodáni podkladů k tisku apod.) a kupujÍcÍ a prodávajÍcÍ se dohodli, že o tuto dobu prodlení kupujÍcÍhj'
s poskytnutím součinnosti se sjednaná doba (termín) pro dodání předmětu plněni prodlužuje.

9. Povinnost mlčenlivosti
9.1 Smluvní strany se dohodly, že budou dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti
s uzavíránkn i plněním této smlouvy.
9.2 prodávajÍcÍ není odpovědný za autorská práva spojená s tiskovými podklady předanými kupujíchn,
odpovědnost za vypořádání autorských práv nese kupujÍcÍ.
9.3. prodávající je oprávněn použít tzv. referenci v tomto rozsahu: (i) název kupujÍcÍho (ii) předmět plnění (iii)
doba a období plnění.

10. Odpovědnost za vady
10.1 prodávajĹcÍ odpovídá kupujicknu za to, že předmět plnění nemá v době jeho převzetí kupujickn žádné právní

ani faktické vady. prodávajIcí však neodpovídá za vady způsobené vadnými podklady předanými kupujÍcÍm.
10.2 Nároky z odpovědnosti za vady, které lze zjistit při dodáni předmětu plněni (zjevné vady), je kupujÍcÍ povinen

u prodávajÍcÍho uplatnit nejpozději do 4 pracovních dnů od dodání předmětu plnění. jestliže kupujÍcÍ tuto
povinnost nesplní, nároky kupujÍcÍho z odpovědnosti za vady předmětu plnění u zjevných vad zanikají. Nároky
kupujÍcÍho z odpovědnosti za vady předmětu plnění u skrytých vad zanikají, jestliže kupujÍcÍ nepodá zprávu
prodávajÍcÍmu o skrytých vadách předmětu plnění do 10 dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy kupujÍcÍ
při vynaložení odborné péče měl vady zjistit, jestliže by jednal s odbornou péčí, nejpozději však do 3 měsíců
od dodání předmětu plnění.

10.3 V případě, že bude reklamace uznána prodávajichn jako oprávněná, má kupujÍcÍ právo na bezplatné
odstraněni vad či doplnění chybějÍcÍ části předmětu plnění. V případě neodstranitelné vady je kupujÍcÍ
oprávněn požadovat poskytnutí přiměřené slevy z ceny. výše slevy bude prodávajickn stanovena s ohledem
na povahu vad a jejich vliv na užití předmětu plněni.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že prodávající odpovídá kupujícknu za vady předmětu plněni a za škody
způsobené kupujľchnu pouze a jen do výše plnění, které uhradil kupujÍcÍ prodávajÍcÍmu za předmět plnění bez
dph. KupujÍcÍ bere na vědomí, že bez tohoto ujednání by prodávající tuto smlouvu s kupujíchn nikdy
neuzavřel a neměl by na jejím plnění zájem.

11. Závěrečná ujednání
11.1 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Návrh smlouvy včetně

termínu plněni a ceny plněni je platný 15 dnů ode dne jeho doručeni kupujícknu.
11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
11.3 prodávajÍcÍ a kupujÍcÍ se dohodli, že jejich právni vztahy založené touto smlouvou se dále řídí ujednáními v

listině, která je přílohou č. 2 této smlouvy, s označením ,,Všeobecné obchodní podmínky" (dále jen vop)
obsahujicí další ujednání o právech a povinnostech obou stran, která nejsou v této smlouvě řešena. V
případě rozporu mezi obsahem této smlouvy a obsahem VOP mají přednost ujednáni této smlouvy.
KupujÍcÍ prohlašuje, že se s VOP, které jsou obsahem přílohy č. 2 této smlouvy, v plném rozsahu seznámil
před podpisem této smlouvy, a že s jejich obsahem souhlasI.

11.4 Tato smlouva se řídí českým právem, a zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K řešeni
jakýchkoli sporů vyp|ývajícich z této smlouvy jsou příslušné české soudy. ,

11.5 Tato smlouva může být změněna, doplněna nebo zrušena pouze souhlasným projevem vůle obou smluvních
stran.

11.6 Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy se netýká platnosti ostatních ustanovení a platnosti
smlouvy jako celku.

11.7 Nedílnou součásti této smlouvy jsou:
Příloha č. l: Cenová nabídka/objednávka
Příloha č. 2: Všeobecné obchodní podmínky tiskárny H.R.G.

11.8 Smluvní strany prohla ují, že se s textem této Smlouvy
důkaz toho připojuji s é tnoruční podpisy:

prodávající: %

H.R.G. spol. s.r.o.
\ f'

prokurista "

seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na

KupujícL . Obec
1":| D"Žbátín',' tj j",'i.'·,,

,,- : -

,,obec ,PZí)ánov
\Dim ,
Starosta obce
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Příloha č. l: Cenová nabídka

Kniha: Džbánov
Náklad: 300 (" 5 vzorků)

Potah:
Předsádky:
Knižní blok:

135 g matná křída, 4/0 CMYK + matná laminace
140 g bezdřevý ofsetový papír, tisk 1/0 černá barva (přednii zadní)
155 x 230 mm, 400 stran, 90 g bezdřevý ofsetový papír, 4/4 CMYK

předpokládané rozděleni stránek podle barevnosti -
160 stran barevných, 240 stran černobílých v průběhu celé publikace

Vazba: šitá V8a

Na konec knihy se budou vkládat tři mapy.
Formát A3, papír 90 g ofset, 4/0 CMYK
Skládání na dva křížové lomy

Baleni knih po jednom kuse do fólie

Součásti nabídky je grafická úprava, zlom, korektury a příprava tiskových dat.
Rukopis v elektronické podobě - word a černobílé nebo barevné obrázky v digitálnI podobě.

CENA: 112.800,- KČ + DPH (10%)

Termin na zpracováni sazby, přípravy dat, tisk a vazbu: 30.11.2018
Dodání podkladů do tiskárny do 16.9. 2018 do 10:00 hodin

, C.
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1. DODATEK KUPNÍ SMLOUVY

uzavřené podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

l. Účastníci smlouvy

prodávaj/cl:

H. R. G. spol. S r. O.

Se sídlem Litomyšl, Svitavská 1203, PSČ 570 01

lČ 47471611

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 3033

Zastoupena panem Ladislavem Klementem

dále jen ,,prodávajicř'

Kupujlcl?

Obec DŽbánov

Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto

lČ 00580961

Zastoupena - starostou obce

dále jen ,,kupujicř'

ll. Předmět dodatku kupní smlouvy

Změna předpokládaného rozsahu publikace z původních 400 stran na 492 stran a s tím souvĹsejÍcÍ
zvýšeni kupní ceny a posunutí termínu dodání.

III. Cena

KupujÍcÍ zaplatí prodávajícňnu za provedené práce

138 300,-- KČ bez DPH

13 830,-- KČ DPH 10 %

152 130,-- Kč celková cena včetně DPH

IV. Termín dodání

prodávajÍcÍ se zavazuje dodat publikaci do 15. prosince 2018



IV. Zdůvodnění

K posunu terminu dodáni a zvýšení ceny za tisk došlo v důsledku sIožitějšI a komplexnější přípravy
tiskových dat s autory a celkového nárůstu počtu stran publikace o 92 listů za účelem zajištění
publikace v kompletním a úplném znění.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašujI, že se s textem 1. Dodatku kupní smlouvy seznámily, obsahu porozuměly,
souhlasí s nim a na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

,,,,,m,,,,,,, &41"

Prodávajim: H.R.6. spol. SE O. 5 l

HRG S'itavská 1203
,kk&m 570 01 Litomyš.......... .... .DIČ: CZ4747 11

H. R. G- spol. S r.

Ve Džbánově dn, (O- Lo(ť

Kupujícŕ 'D9

beč Džb' ov

Ing. dislav Lisa - starosta
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