Část II. Obchodní podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu:*

Obchodní podmínky
„Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje
na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji“
Tyto obchodní podmínky je účastník povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy
k realizaci předmětu veřejné zakázky předkládaného zadavateli jako součást návrhu řešení.
Účastník je oprávněn obchodní podmínky při zpracování návrhu na uzavření smlouvy
k realizaci veřejné zakázky dle této specifikace doplnit v těch částech, kde to vyplývá
z obchodních podmínek nebo jiné části této specifikace. Jiné změny není účastník oprávněn
provádět. *
* tento text není součástí smlouvy o dodávce! Účastník jej vymaže.

Smlouva o dodávce na veřejnou zakázku „Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu
Jihomoravského kraje na Hry IX. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR v Karlovarském kraji“
Smluvní strany
1. Jihomoravský kraj
zastoupený:
JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
sídlo:
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČ:
70888337
DIČ:
CZ70888337
kontaktní osoby: Ing. Kateřina Konečná, odbor školství, oddělení sportu
Mgr. Šimon Karger, odbor školství, oddělení sportu
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. ú.:
27-7491250267/0100
tel.:
541 651 610, 541 651 603
e-mail:
konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz,
karger.simon@kr-jihomoravsky.cz
je plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a
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2. ………………………………………………………….
zastoupený/jednající:
údaj o evidenci:
sídlo:
IČ:
DIČ:
kontaktní osoba:
bankovní spojení:
tel.:
e-mail:
je/ není plátce DPH
(dále jen „dodavatel“)
(doplní účastník)
Uvedené smluvní strany podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají tuto smlouvu o dodávce:
Článek I.
Účel smlouvy
1.1

Účelem smlouvy je dodání setů reprezentačního nástupového oblečení pro výpravu
Jihomoravského kraje na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském
kraji.
Článek II.
Předmět smlouvy

2.1

Za podmínek stanovených touto smlouvou se dodavatel zavazuje dodat na svůj náklad
a na své nebezpečí a předat objednateli předmět plnění. Předmětem veřejné zakázky je
dodání 140 setů reprezentačního nástupového oblečení pro výpravu Jihomoravského
kraje na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji (dále jen
„reprezentační nástupové oblečení“), z toho 101 setů pro děti ve věku 10 – 18 let ve 12
sportovních odvětvích a 39 setů pro dospělé doprovázející výpravu (přehled dětí podle
věku a sportovních odvětví a dospělých je uveden v příloze č. 1 smlouvy).

2.2

Set reprezentačního nástupového oblečení je tvořen zimní funkční bundou, mikinou,
sportovním vakem/batohem a zimní čepicí.

2.3

Reprezentační nástupové oblečení musí svým střihem, materiálem, funkčností
a celkovým provedením odpovídat charakteru akce a vyhovovat reprezentačním
a sportovním účelům. Bude provedeno v následujícím barevném provedení: musí být
zahrnuta alespoň některá barva loga Jihomoravského kraje (modrá,
červená/růžová/magenta), dále jsou připuštěny černá a bílá.
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2.4

Reprezentační nástupové oblečení musí být v souladu se VII. vydáním Organizačního
manuálu.
Olympiády
s platností
od
01.06.2017
(http://odm.olympic.cz/upload/files/manual-2017.pdf). Dodané reprezentační nástupové
oblečení musí být označeno logem Jihomoravského kraje v souladu s manuálem
jednotného
vizuálního
stylu
JMK
https://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=2650&TypeID=2 . Alespoň jedno logo musí být
umístěno na každém kusu oblečení.

2.5

Reprezentační nástupové oblečení musí být vyrobeno z materiálu, který neomezuje
pohyb. Zimní bunda pak dále z materiálu, který je voděodolný, větruodolný
a paropropustný.

2.6

Reprezentační nástupové oblečení je dále definováno vzorkem reprezentačního
nástupového oblečení předloženého v nabídce dodavatele do zadávacího řízení
„Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry IX. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji“. Specifikace přesných velikostí
reprezentačního nástupového oblečení pro jednotlivé účastníky dle jednotlivých
sportovních odvětví bude objednatelem dodavateli předána nejpozději do 09.12.2019.

2.7

Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad opatří materiál potřebný pro dodávku
reprezentačního nástupového oblečení dle článku II. této smlouvy. Náklady spojené
s opatřením materiálu jsou zahrnuty v ceně za dodávku podle článku IV. této smlouvy.

2.8

Objednatel se zavazuje, že řádně realizovanou dodávku převezme a zaplatí za dodávku
dodavateli v této smlouvě dohodnutou cenu.
Článek III.
Doba plnění, místo plnění, předání a převzetí dodávky

3.1

Začátek realizace dodávky – bezprostředně po uzavření této smlouvy.
Ukončení, předání a převzetí dodávky – nejpozději do dne 13.01.2020.

3.2 Místem plnění, předání a převzetí dodávky bude Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Cejl 530/73, 601 82 Brno.
3.3 O předání a převzetí dodávky bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktními
osobami obou smluvních stran.

Článek IV.
Cena
4.1

Cena za sjednaný předmět smlouvy uvedený v článku II. této smlouvy, je sjednána
dohodou mezi objednatelem a dodavatelem takto:
Cena bez DPH

………………..,- Kč
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4.2

Slovy:

…………………....................................

Celkem DPH

………………...,- Kč

Slovy:

………………………………………

Cena celkem s DPH

………………...,- Kč

Slovy:
(doplní účastník)

……………………………………….

Smluvní strany dohodly cenu dodávky dle této smlouvy jako cenu maximální
(tj. nepřekročitelnou se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřeného zisku apod.).
Tato cena bude dodavateli uhrazena jednorázově.
Článek V.
Platební a fakturační podmínky

5.1

Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy
na základě dodavatelem vystaveného daňového dokladu – faktury (dále jen faktury).
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené
platnými právními předpisy. Faktura bude rozepsána po jednotlivých položkách.
Podmínkou pro vystavení faktury je existence potvrzení objednatele o splnění podmínek
úhrady (dle čl. VII. bod. 7. 2 této smlouvy). Lhůta splatnosti faktury bude 30 dnů ode
dne jejího doručení objednateli.

5.2

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu dodavateli, pokud nebyl splněn předpoklad pro její
vystavení nebo neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové
údaje. V případě vrácení faktury se tato považuje za nevystavenou. Dodavatel následně
vystaví objednateli novou fakturu a v případě splnění výše uvedených požadavků a výše
uvedené podmínky dnem jejího doručení začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti.
Článek VI.
Povinnosti smluvních stran

6.1

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků.

6.2

Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k předmětu plnění dle této smlouvy a má
oprávnění na území České republiky poskytovat za úplatu všechny služby, jejichž
poskytnutí je předmětem této smlouvy.

6.3

Dodavatel je povinen v průběhu realizace dodávky poskytovat objednateli informace
o provádění dodávky, dodržovat obecně závazné předpisy, postupovat s náležitou
odbornou péčí a chránit zájmy objednatele. Objednatel dodávky je oprávněn uplatňovat
průběžně po dobu plnění požadavky a stanoviska k řešení předmětu smlouvy.
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6.4

Dodavatel je povinen v průběhu provádění dodávky na vyzvání informovat objednatele
o skutečnostech, které mohou mít vliv na řádné provedení dodávky.

6.5

Dodavatel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které
by mohly v průběhu prací na dodávce nebo po jejím dokončení zhoršit pozici
objednatele, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je
dodavatel povinen oznámit objednateli změny své právní formy, změny v osobách
statutárních zástupců, zahájení insolvenčního řízení na majetek dodavatele apod.

6.6

Všechna oznámení nebo další písemná komunikace mezi smluvními stranami, která se
vztahuje k této smlouvě, nebo která má být učiněna na základě této smlouvy, musí být
učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným
dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Písemnost se považuje za
doručenou jejím prokazatelnýmm doručením do sféry smluvní strany.

6.7

Smluvní strany se dohodly, že si budou bez zbytečného odkladu oznamovat veškeré
změny důležité pro vztahy vyplývající z této smlouvy, zejména změnu adresy
pro doručování, změnu peněžního účtu apod.

6.8

Dodavatel je povinen si v průběhu provádění dodávky počínat tak, aby v rámci své
podnikatelské činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil jméno
objednatele.

6.9

Dodavatel odpovídá v průběhu provádění dodávky za škody způsobené porušením
svých povinností podle této smlouvy.

6.10 Dodavatel se zavazuje, že dodávka bude provedena tak, aby neoprávněně nezasahovala
do práv a právem chráněných zájmů jiných osob (např. autorských práv) nebo bylo
v rozporu s dobrými mravy.
Článek VII.
Předání a převzetí
7.1

Dodavatel se zavazuje provést dodávku řádně. Dodávka se považuje za řádně
dokončenou, je-li plnění předáno dodavatelem objednateli v celém rozsahu dle jeho
zadání bez vad a ve sjednaném termínu a je-li a objednatelem řádně převzato.

7.2

Předáním dodávky objednateli se rozumí předání kompletního počtu setů oblečení
popsaného v článku II., bodu 2.1 této smlouvy stanoveným zástupcům objednatele
(Ing. Kateřina Konečná nebo Mgr. Šimon Karger) zástupci dodavatele na adrese:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 601 82 Brno.

7.3

Bez zbytečného odkladu po předání dodávky provede objednatel kontrolu dodávky
a řádné plnění objednatel potvrdí dodavateli potvrzením, které je podmínkou vystavení
faktury, respektive úhrady ceny dodávky. Dnem vystavení uvedeného potvrzení
objednatel dodávku převzal.

7.4

Dnem předání dodávky přechází na objednatele oprávnění užívat hmotné zachycení
dodávky a vykonávat k němu majetková práva, zejména pak toto zveřejnit nebo dále
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publikovat nebo si pořizovat jeho kopie bez ohledu na účel této smlouvy, včetně
oprávnění přenechat právo využití dodávky třetím osobám.
Článek VIII.
Vady dodávky, smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy
8.1

Objednatel je povinen si při předání dodávku nebo její příslušnou část prohlédnout
a případné vady vytknout dodavateli v předávacím protokolu, nicméně i později má
právo vytknout vady, které měla dodávka nebo její příslušná část již v době převzetí
od dodavatele, ledaže dodavatel prokáže opak a současně by se na tyto vady
nevztahovala záruka.

8.2

Dodávka má též vady, jestliže dodavatel porušil svoji povinnost podle článku II., bodu
2.1 této smlouvy, tj. dodat zakázku dle objednatelem dodané specifikace velikostí.

8.3

Dodavatel touto smlouvou přebírá záruku za jakost, kterou zaručuje, že dodané věci
podle článku II., bodu 2.1 budou po dobu 24 měsíců od převzetí objednatelem způsobilé
pro použití k obvyklému účelu a že si zachovají své obvyklé vlastnosti při dodržení
pokynů k údržbě, které budou dodavatelem přiloženy u každé dodané věci dle článku II,
bodu 2.1 této smlouvy.

8.4

Nesplní-li dodavatel svůj závazek dodávku řádně dokončit, zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,3 % z ceny dodávky za každý započatý den prodlení. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné
souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže.

8.5

Nesplní-li dodavatel jiné povinnosti z této smlouvy mimo povinností, jejichž porušení
je sankcionováno podle předchozího bodu tohoto článku, zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti,
k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže.

8.6

Poruší-li dodavatel podstatným způsobem povinnosti vyplývající pro něj z této
smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na dodavateli
náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy
ze strany dodavatele se považuje zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění
nebo termínu plnění, kterým se rozumí prodlení s odevzdáním dodávky o více jak 5 dnů
oproti termínu stanovenému v článku III. této smlouvy.

8.7

Objednatel si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že dodavatel
při podání nabídky na zakázku uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem
získat tuto zakázku.

8.8

Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé
smluvní straně.

8.9

Je-li zřejmé již v průběhu plnění dodávky, že právní, finanční či organizační změny na
straně dodavatele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel
od smlouvy odstoupit.
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8.10 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že
mají trvat i po odstoupení.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
9.1

Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti
a základní lidská práva.

9.2

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

9.3

Součástí smlouvy je příloha č. 1 - přehled o účastnících dle věkových kategorií.

9.4

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení je určeno pro
objednatele a jedno vyhotovení pro dodavatele.

9.5

Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými číslovanými dodatky.

9.6

Tato smlouva nabývá účinnosti datem uveřejnění v registru smluv.

9.7

Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh
na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.

9.8

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že její
obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými
podpisy.
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Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dne …………..
na …. schůzi usnesením č. …………/R…..

V Brně dne ………………..

V ……………….. dne …………

Objednatel:

Dodavatel:

………………………………………….
Jihomoravský kraj

………………………………………….
……..……
…………..
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Příloha č. 1 Přehled o účastnících dle věkových kategorií

Druh sportu

Kategorie

Maximální počty osob
Doprovod/
Sportovci/
dospělé
Celkem
děti
osoby

Rok narození

ml. žákyně

2006 - 2007

3

ml. žáci

2006 - 2007

3

st. žákyně

2004 - 2005

3

st. žáci

2004 - 2005

3

st. žákyně

2007

2

st. žáci

2007

2

st. žákyně

2006

2

st. žáci

2006

2

W 14

2006

2

M 14

2006

2

W 15

2005

2

M 15

2005

2

ml. žákyně

1. 7. 2007 – 30. 6. 2009

2

ml. žáci

1. 7. 2007 – 30. 6. 2009

1

st. žákyně

1. 7. 2004 – 30. 6. 2009

2

st. žáci

1. 7. 2004 – 30. 6. 2009

1

2005 a mladší

22

H14

2006 - 2008

2

D14
Lyžařský
orientační běh H16

2006 - 2008

2

2004 - 2005

2

D16

2004 - 2005

2

ml. žákyně

2007 a mladší

2

ml. žáci

2007 a mladší

2

st. žákyně

2005 - 2006

2

st. žáci

2005 - 2006

2

ml. žákyně

2006 - 2007

2

ml. žáci

2006 - 2007

2

st. žákyně

2004 - 2005

2

st. žáci

2004 - 2005

2

ml. žákyně

2006 - 2007

2

ml. žáci

2006 - 2007

2

st. žákyně

2004 - 2005

2

st. žáci

2004 - 2005

2

2009 a mladší

1

Alpské
lyžování

Běžecké
lyžování

Biatlon

Krasobruslení

Lední hokej

Rychlobruslení

Skicross

Snowboarding

Šachy

05 a mladší

nejmladší
žáci

9

4

16

3

11

3

11

2

8

4

26

3

11

2

10

3

11

3

11

1

5

Hra na
elektronické
klávesové
nástroje

Karate

ml. žáci

2006 a mladší

1

st. žáci

2004 a mladší

1

dívky

2004 a mladší

1

2010 a starší, maximální
hranice 16 let v roce
konání soutěže

1

st. žákyně

12 až 13 let včetně

2

st. žáci

12 až 13 let včetně

2

dorostenky

14 až 15 let včetně

2

dorostenci

14 až 15 let včetně

2

dívka či
chlapec

1

2

2

10

Vedoucí
výpravy + VIP
+rezerva

8

Celkem

101

31

140

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec obchodních podmínek
V Brně dne 02.09.2019

RNDr. Hana Slobodníková v.r.
pověřená vedením odboru školství
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