KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
Mendelova univerzita v Brně
se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00
zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489
zastoupena: prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu: XXXXXXXX/XXXX
dále jen „kupující“ na jedné straně
a
název: SPEED PRESS Plus, a.s.
se sídlem: Přemyslova 830, 273 06 Libušín
zapsaná u Městského soudu v Praze
IČ: 25765647
DIČ: CZ25765647
Jednající: Ing. Miroslavem Hrdinou
zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických: XXXXXXXX
bankovní spojení: XXXX, XXXXXXXX/XXXX
kontaktní email: XXXXXXXX @speed-press.cz
kontaktní telefon: XXX XXX XXX
dále jen „prodávající“ na straně druhé
uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

I.
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Preambule
1.1

Smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení s názvem „Dodávka
propagačních předmětů I/2017 – rozděleno na části“, v rámci kterého se v příslušné
části prodávající stal vybraným dodavatelem (dále jen „zadávací řízení“ nebo rovněž
„veřejná zakázka“). Smluvní strany smlouvy jsou v pochybnostech povinny vykládat
smlouvu v souladu se zadávacími podmínkami uváděného zadávacího řízení
a obsahem nabídky, která byla do tohoto zadávacího řízení prodávajícím podána.

1.2

Účelem smlouvy je zejména zabezpečení řádného a včasného plnění požadovaných
předmětů smlouvy uvedených v technické specifikaci v přílohách č. 2, 3, 4, 5, 8 a 10
této smlouvy.
II.
Předmět smlouvy

2.1

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě,
a umožní mu nabýt vlastnické právo k této věci a splní další s tím související závazky
uvedené ve smlouvě. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu
kupní cenu.

2.2

Jakost, provedení a další specifikace a vlastnosti věci včetně množstevních požadavků
jsou ujednány v přílohách č. 2, 3, 4, 5, 8 a 10, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy. Závazek prodávajícího odevzdat věc zahrnuje:
a) povinnost věc řádně zabalit, aby nedošlo k jejímu poškození při přepravě a běžné
manipulaci,
b) dopravu věci na místo jejího odevzdání,
c) předání dokladů, které jsou nutné k užívání věci, zejména instrukcí a návodů
k obsluze a údržbě věci, případně dalších dokladů, které se k věci jinak vztahují,
(dále jen „doklady k věci“).

2.3

Prodávající prohlašuje, že:
a) je výlučným vlastníkem věci, kterou kupujícímu odevzdá,
b) věc je nová, tzn. nikoli dříve použitá,
c) věc odpovídá této smlouvě; tzn., že má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybíli ujednání, vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu věci, hodí se k účelu, který vyplývá z této smlouvy,
vyhovuje požadavkům právních předpisů, je bez jakýchkoli vad, a to i právních,
a má-li být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, věci odevzdá
v odpovídajícím množství.

2.5

Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků kupujícího uvedených v této
smlouvě potřebné i další dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je
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prodávající povinen tyto dodávky či služby na své náklady obstarat či provést jako
součást závazku odevzdat věc bez dopadu na výši kupní ceny.
III.
Termín, způsob a místo plnění

3.1

Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu ve lhůtě do 3 týdnů od
potvrzení objednávky prodávajícím.

3.2

Objednávku zašle kupující na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví této
smlouvy. Prodávající potvrdí objednávku do 2 pracovních dnů; v opačném případě se
má po uplynutí této lhůty za to, že objednávka byla potvrzena.

3.3

Objednávka bude obsahovat kromě obecného popisu požadovaného plnění:
a)
b)
c)

3.4

specifikaci požadavků v souladu s přílohami č. 2, 3, 4, 5, 8 a 10, případně další
podklady nezbytné k řádnému plnění smlouvy,
identifikační údaje kupujícího,
kontaktní osobu kupujícího (e-mailová adresa a mobilní telefonní číslo), se
kterou mohou být řešeny případné nejasnosti.

Jako místo plnění této smlouvy jsou stanovena následující místa:
- Část 1: Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1/1665,
613 00 Brno;
- Část 2: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, tř. Generála Píky 7,
613 00 Brno;
- Část 3: Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 613 00 Brno;
- Část 4: Lesnická a dřevařská fakulta, Zemědělská 3/1665, 613 00 Brno;
- Část 5: Lesnická a dřevařská fakulta, Zemědělská 3/1665, 613 00 Brno (Podpora
lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro
Zemědělskou univerzitu Gruzie);
- Část 6: Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská
1/1665, 613 00 Brno;
- Část 7: Mendelova univerzita v Brně, Kancléřství Rektorátu, Zemědělská 1/1665,
613 00 Brno;
- Část 8: Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz, Kohoutova 1550/11,
613 00 Brno;
- Část 9: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, 691 44
Lednice;
- Část 10: Lesnická a dřevařská fakulta, Zemědělská 3/1665, 613 00 Brno
(Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora),
- Část 11: Mendelova univerzita v Brně, Kancléřství Rektorátu, Zemědělská
1/1665, 613 00 Brno;
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-

Část 12: Mendelova univerzita v Brně, Kancléřství Rektorátu, Zemědělská
1/1665, 613 00 Brno;
Část 13: Mendelova univerzita v Brně, Kancléřství Rektorátu, Zemědělská
1/1665, 613 00 Brno.
IV.
Cena zboží a platební podmínky

4.1

Cena je stanovená jako pevná, konečná a nepřekročitelná dle cenové nabídky
prodávajícího ze dne: 14. 6. 2017, která činí:

Celková cena za část 2 bez DPH:40 328,00 Kč
slovy: čtyřicet tisíc tři sta dvacet osm korun českých
DPH celkem: 8 468,88 Kč
Celková cena za část 2 včetně DPH: 48 796,88 Kč
Celková cena za část 3 bez DPH: 18 510,70 Kč
slovy: osmnáct tisíc pět set deset korun českých sedmdesát haléřů
DPH celkem: 3 887,25 Kč
Celková cena za část 3 včetně DPH: 22 397,95 Kč
Celková cena za část 4 bez DPH: 12 222,50 Kč
slovy: dvanáct tisíc dvě stě dvacet dva korun českých padesát haléřů
DPH celkem: 2566,73 Kč
Celková cena za část 4 včetně DPH: 14 789,23 Kč
Celková cena za část 5 bez DPH: 7 679,00 Kč
slovy: sedm tisíc šest set sedmdesát devět korun českých
DPH celkem: 1 612,59 Kč
Celková cena za část 5 včetně DPH: 9 291, Kč
Celková cena za část 8 bez DPH: 28 692,00 Kč
slovy: dvacet osm tisíc šest set devadesát dva korun českých
DPH celkem: 6 025,32 Kč
Celková cena za část 8 včetně DPH: 34 717,32 Kč
Celková cena za část 10 bez DPH: 100 236,00 Kč
slovy: jedno sto tisíc dvě stě třicet šest korun českých
DPH celkem: 21 049,56 Kč
Celková cena za část 10 včetně DPH: 121 285,56 Kč

4.3

V kupní ceně uvedené v článku 4.1 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady
prodávajícího související s řádným plněním předmětu této smlouvy (např. pořizovací
náklady, DPH, clo, náklady související s dopravou, náklady související s balením
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4.4

apod.). Pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění
prodávajícího změněn, bude prodávající účtovat daň z přidané hodnoty ve výši
odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

4.5

Převzetí plnění kupujícím bude potvrzeno na dodacím listu vystaveném prodávajícím.
Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně na základě prodávajícím
vystavených daňových dokladů (faktur), a to na bankovní účet uvedený na těchto
daňových dokladech (fakturách). Kupující neposkytuje zálohy.

4.6

Prodávající je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne převzetí předmětu
smlouvy kupujícím a doručit jej prokazatelně kupujícímu neprodleně, nejpozději však
do 5 (pěti) pracovních dnů od jeho vystavení. Prodávající odpovídá za škodu, která
vznikne kupujícímu z důvodu nedodržení lhůty pro předání vystaveného daňového
dokladu ve výše uvedeném termínu, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za
pozdní odvod DPH kupujícím z důvodu pozdního dodání daňového dokladu
prodávajícím.

4.7

Splatnost kupní ceny bude dle daňového dokladu (faktury) 30 dnů ode dne
prokazatelného převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Za den splnění platební
povinnosti se považuje den odeslání příkazu do banky kupujícího z účtu kupujícího ve
prospěch prodávajícího.

4.8

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem
o DPH. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude originál dodacího listu
podepsaný při převzetí zboží zástupcem kupujícího a originál příslušné oboustranně
potvrzené objednávky.

4.9

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu),
který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými
doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

4.10

Ve vráceném daňovém dokladu musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového
dokladu. Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad s tím, že oprávněným
vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu
a nová lhůta stanovená v čl. 4.6 této smlouvy počíná běžet dnem prokazatelného
doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu kupujícímu.
V.
Další práva a povinnosti smluvních stran, předání a převzetí zboží
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5.1

5.2

5.3

Předmět této kupní smlouvy předá prodávající kupujícímu nejpozději v poslední den
lhůty pro plnění stanovené v odst. 3.1 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno
v odst. 3.4 této smlouvy a upřesněno v konkrétní objednávce. Vlastnické právo nabývá
kupující převzetím předmětu smlouvy.
Předáním předmětu koupě prodávajícím kupujícímu se rozumí vyložení předmětu
smlouvy prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a převzetí tohoto zboží
kupujícím potvrzené na dodacím listu.
Při předání předmětu koupě bude za účasti obou smluvních stran provedena jeho
prohlídka, zejména kontrola úplnosti a stavu všech položek. Prohlídku předmětu
smlouvy za kupujícího provede zástupce kupujícího uvedený na objednávce. Po
provedené prohlídce:
a) Kupující převezme dodávaný předmět koupě, nevykazuje-li žádné viditelné vady,
zejména mechanické poškození. Za kupujícího převezme předmět koupě zástupce
kupujícího uvedený na objednávce, který při převzetí dodávaného předmětu
koupě doplní na všechny výtisky dodacího listu předložené prodávajícím datum,
připojí svůj podpis a ponechá si jeden výtisk dodacího listu.
b) Kupující předmět koupě nepřevezme, pokud nebude dodán v požadovaném
množství, jakosti, druhu a provedení. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami
zápis.

5.4

5.5

5.6

Prodávající je dále povinen:
a) dodržovat pravidla publicity v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy pro
plnění veřejné zakázky, pokud kupujícímu vznikne tato potřeba;
b) umožnit kupujícímu provést kontrolu veškerých dokladů souvisejících s plněním
smlouvy; a
c) umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon o DPH)
minimálně však do 30. 06. 2027 a po tuto dobu doklady související s plněním této
zakázky archivovat.
Kupující si vyhrazuje právo požadovat na prodávajícím předložení konkrétních
předmětů plnění včetně návrhu grafiky potisků dle technické specifikace (přílohy této
smlouvy) do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, před vystavením objednávky
ze strany kupujícího.
Kupující předložené návrhy na předmět plnění posoudí do 3 (tří) pracovních dnů od
jejich dodání. V případě, že předložené předměty nesplní požadavky stanovené
příslušnou technickou specifikací dle příloh této smlouvy, bude prodávající povinen
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předložit jiné ukázky předmětů, odpovídající technické specifikaci do 3 (tří)
pracovních dnů od zamítnutí nevyhovujících předložených předmětů.
5.7

Jestliže nedojde k odsouhlasení nabízených propagačních předmětů do 3 (tří)
pracovních dnů od dodání druhé ukázkové sady propagačních předmětů, má kupující
právo odstoupit od této smlouvy.
VI.
Práva z vadného plnění

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 Občanského zákoníku.
6.1. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět smlouvy v době
jeho odevzdání, v době mezi odevzdáním věci a počátkem běhu záruční doby nebo
v záruční době.
6.3

Neodpovídá-li věc smlouvě, má kupující právo zejména na
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze
vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující
požadovat pouze výměnu součásti,
b) odstranění vady opravou věci, je-li vada opravou odstranitelná,
c) odstranění vady dodáním chybějící součásti věci nebo, mělo-li být na základě
smlouvy odevzdáno více věcí, dodáním chybějící věci,
d) přiměřenou slevu z kupní ceny,
e) odstoupení od smlouvy.
Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení,
případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.

6.4

Reklamace vad věci
a) Požadavek na odstranění vad kupující uplatní u prodávajícího nejpozději poslední
den záruční doby a to písemným oznámením (dále také jen „reklamace“)
doručeným k rukám kontaktní osoby prodávajícího. I reklamace odeslaná
kupujícím poslední den záruční doby se považuje za uplatněnou včas.
b) V reklamaci kupující uvede alespoň:
1. popis vady věci nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. způsob, jakým požaduje vadu věci odstranit.
Neuvede-li kupující, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, má se za to, že
požaduje provedení opravy věci, příp. dodání nové věci bez vad, není-li vada věci
opravou odstranitelná.

6.5

Prověření reklamace prodávajícím
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a) Prodávající se zavazuje prověřit reklamaci a do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů
ode dne jejího doručení oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává. Pokud tak
prodávající v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že vadu
odstraní v souladu se smlouvou.
b) I v případech, kdy prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V
takovém případě prodávající kupujícího písemně upozorní, že se vzhledem
k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od
kupujícího.
6.6

Prodávající je povinen odstranit reklamované vady věci nejpozději do 10 (slovy:
deseti) pracovních dní od doručení reklamace.

6.7

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady věci se až do
odstranění vady do záruční doby nepočítá.

6.8

V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu věci, nebo je v prodlení
s odstraněním vady, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí
osoby, a to na náklady prodávajícího.

6.9

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady věci. Kupující uplatní svůj
nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na kontaktní adresu prodávajícího.
Prodávající je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.
VII.
Smluvní pokuta, náhrady škody

7.1

V případě prodlení prodávajícího se splněním povinnosti ve lhůtách dle smlouvy má
kupující právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny
plnění (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení s jeho splněním.

7.2

V případě nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady věci dle čl. 6.6 této
smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z
kupní ceny reklamovaného plnění (včetně DPH) za každý i započatý den.

7.3

Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího
zaslanou na kontaktní adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Prodávající je povinen
zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 15 dnů od doručení výzvy.

7.4

Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda.
Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

7.5

V případě neplnění předmětu smlouvy z důvodů neležících na straně kupujícího se
prodávající zavazuje nahradit veškeré škody (zejména vrácení dotací a pokuty), které
nájemci v této souvislosti vzniknou.
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VIII.
Zánik smlouvy
Smlouva zaniká vedle případů stanovených občanským zákoníkem, také:
8.1
dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených
nákladů,
8.2

jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné
porušení prodávajícím, kterým se rozumí zejména:
a)

prodlení prodávajícího s plněním smlouvy,

b)

neoprávněné odmítnutí prodávajícího odstranit vadu předmětu smlouvy,

c)

opakované porušení povinností prodávajícího vyplývajících z této smlouvy,

d)

odmítnutí prodávajícího dodat požadované plnění.

IX.
Vyšší moc
9.1

Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních
závazků dle smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti,
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku
nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních
závazků smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.

9.2

Za překážky dle bodu 9.1 smlouvy se výslovně považují živelné pohromy, jakákoliv
embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje
nebo epidemie. Za živelné pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň
nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo
kamení. Za okolnost vylučující odpovědnost prodávajícího se výslovně nepovažuje
jakýkoliv problém prodávajícího s plněním jeho subdodavatelů.

9.3

Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí
či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle smlouvy, či zánik
nebo zrušení závazků podle smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o
těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně
řešení vzniklé situace. Prodávající ani kupující nejsou oprávněni takto vzniklé situace
jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení
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přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této
povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou, je tato smluvní strana v
prodlení s plněním svých povinností dle smlouvy.
9.4

9.5

9.6

V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých
povinností podle smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o
dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.
Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana
byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.
Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá
příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
X.

Závěrečná ustanovení
10.1

Právní vztahy smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

10.2

V případě, že nastane rozpor mezi smlouvou a její přílohou, budou přednostně
aplikována ustanovení smlouvy.

10.3

Prodávající souhlasí s uveřejněním kupní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele
a v registru smluv, s ohledem na povinnost uveřejnit kompletní kupní smlouvu včetně
příloh, vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

10.4

Změny a doplňky smlouvy lze činit pouze písemnými číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami po předchozím projednání.

10.5

Případné spory ze smlouvy budou nejprve řešeny smírnou cestou.

10.6

Smlouva je pro každou část předmětné zakázky vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

10.7

Smluvní strany si text přečetly a prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a
svobodnou vůli a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy.

10.8

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.9

Nedílnou součást smlouvy tvoří příloha:
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Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 8
Příloha č. 10

V Brně dne

10.8.2017

V Praze

dne 26. 7. 2017

Kupující: Mendelova univerzita v Brně

Prodávající:

…………………………………………
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor

…………………………………………..
Ing. Miroslav Hrdina
generální ředitel
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Příloha č. 2: Propagační předměty FRRMS

cena za 1
ks v Kč
včetně
DPH

cena celkem bez DPH

cena celkem včetně DPH

Specifikace předmětu

Požadované logo/loga dle
manuálu jednotného
vizuálního stylu

Netkaná taška

Barevná taška 1/2 v barvě FRRMS,
1/2 černá "pytel" se stahovatelnou
vrchní částí z netkané textilie a s
barevnou šňůrkou.

logo - bílý nebo černý text

200

20,09 Kč

24,31 Kč

4 018,00 Kč

4 861,78 Kč

2

USB flash disk

dřevěný nebo bílý, USB Flash disk
se stříbrnou kovovou otočnou
krytkou, 8G

logo - černý text

50

120,80 Kč

146,17 Kč

6 040,00 Kč

7 308,40 Kč

3

Souprava kuličkového
pera a mikrotužky v
přírodní barva
dřevěné kazetě

logo - černý text

100

98,50 Kč

119,19 Kč

9 850,00 Kč

11 918,50 Kč

4

Reklamní hořká
čokoláda square

čtvercový tvar (5 g)

barva FRRMS - na jedné
straně logo FRRMS na druhé
straně logo MENDELU

1000

4,09 Kč

4,95 Kč

4 090,00 Kč

4 948,90 Kč

5

EKO kuličkové pero

kovové konce, barva přírodní
materiál

logo - černý text

500

10,39 Kč

12,57 Kč

5 195,00 Kč

6 285,95 Kč

6

Kovový buton na klip rozměr 4,4 cm, barva FRRMS

logo - černý nebo bílý text

500

8,69 Kč

10,51 Kč

4 345,00 Kč

5 257,45 Kč

7

Silikonový náramek

250 + 250 černý s potiskem ve
FRRMS nebo ve FRRMS barvě s
černým potiskem

Název fakulty nebo logo
FRRMS a MENDELU

500

7,19 Kč

8,70 Kč

3 595,00 Kč

4 349,95 Kč

8

Papírové kapesníčky

3 vrstvé, balené po 10 ks

bílý obal - logo černý text

500

6,39 Kč

7,73 Kč

3 195,00 Kč

3 865,95 Kč

40 328,00 Kč

48 796,88 Kč

komodita
Požadovaný
č.
propagační předmět

1

cena za 1
Přepokládaný
ks v Kč bez
počet ks
DPH

Celková nabídková cena v Kč:
Barva
FRRMS

Logo - bílý
text

PANTONE 240
CMYK: 22/95/0/0
RGB: 195/40/150
3M: 100–721
Logo - černý text

1z1

orientační obrázek požadovaného
předmětu

Příloha č. 3: Propagační předměty pro ICV

Předmět
č.

1.

2.

3.

Požadovaný
propagační předmět

Plastové kuličkové pero

Specifikace předmětu

cena za 1
Požadované logo/loga dle
cena za 1
Přepokládaný
ks v Kč cena za předmět
jednotného vizuálního
ks v Kč
počet ks
včetně
celkem bez DPH
stylu
bez DPH
DPH

Plastové kuličkové pero s
www.icv.mendelu.cz,
vrškem ve tvaru koule, modré
facebook.com/icvMendelu,
(co nejblíže barvě Pantone
maskot Mendelín
7467), tampontisk 2 barvy
(černá + bílá)

Desky MAJA zelené nebo
logo ICV, logo MENDELU
Konferenční desky MAJA černé (preferujeme zelené),
formát A4, s kalkulačkou a
blokem uvnitř, potisk 1 barvou
Reflexní pásky

1230

4,99

6,04

6 137,70

7 426,62

80

104,10

125,96

8 328,00

10 076,88

Samonavíjecí reflexní páska logo ICV, logo MENDELU,
500
8,09
9,79
4 045,00
stříbrná, potisk 2 barvy (černá, www.icv.mendelu.cz
modrá Pantone 7467)
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
18 510,70 Kč
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

1z2

cena za předmět
celkem včetně
DPH

4 894,45

22 397,95 Kč

Příloha č. 3: Propagační předměty pro ICV

orientační obrázek požadovaného předmětu:
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Příloha č. 4: propagační předměty pro LDF

Specifikace předmětu

Požadované logo/loga
dle jednotného
vizuálního stylu

1.

dřevěná tužka
dřevěná tužka
ořezaná s gumou
ořezaná s gumou (černý potisk-www
adresa)

www.ldf.mendelu.cz

2000

2,59

3,13

5 180,00

6 267,80

2.

dřevěná tužka
tesařská

dřevěná tužka
tesařská

www.ldf.mendelu.cz

200

4,69

5,67

938,00

1 134,98

3.

přívěsek na klíče
s žetonem

přívěsky na klíče s
žetonem, barva
zelená

jednobarevný potisk z
obou stran žetonu
(stejná loga rub i líc),
průměr 18 mm

200

7,69

9,30

1 538,00

1 860,98

4.

Plastový reflexní
zelený přívěsek na jednobarevný potisk z
přívěsek na klíče klíče, trojúhelníkový, jedné strany přívěsku,
průměr 18 mm
4,7x4,1 cm, potisk
30x20 mm

300

8,59

10,39

2 577,00

3 118,17

5.

bonbony

5

397,90

481,46

1 989,50

2 407,30

předmět č.

Požadovaný
propagační
předmět

samostatně balené jednobarevný potisk z
bonbóny, odběr 5 kg jedné strany bonbonů

Přepokládaný cena za 1 ks/kg v
počet ks/kg
Kč bez DPH

cena za 1 ks/kg
cena celkem bez
v Kč včetně
DPH
DPH

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
12 222,50
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:
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cena celkem
včetně DPH

14 789,23

orientační obrázek požadovaného
předmětu

Příloha č. 5: propagační předměty pro projekt Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie

Název projektu: Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie
Rozhodnutí č. 22/2017/05
Předmět č.

Požadovaný propagační předmět

Specifikace předmětu

cena za 1
Přepokládaný
Požadované logo/loga dle jednotného vizuálního stylu
ks v Kč bez
počet ks
DPH

cena za 1
ks v Kč
cena celkem včetně
cena celkem bez DPH
včetně
DPH
DPH

propisky s logem ČRA a Mendelu

Gelové propisky s potiskem loga ČRA a
Mendelu (anglická modifikace), modrá
náplň, potisk s odkazem na webové
stránky

www.mendelu.cz , www.czda.cz

100

11,29

13,66

1 129,00

1 366,09

klasické tužky s logem univerzity a
ČRA

jednoduché tužky s logem univerzity a
ČRA v angličtině, zelená barva s
barevným potiskem log, tuha měkká,
umístění log proti sobě, anglická
modifikace

www.mendelu.cz , www.czda.cz

100

6,29

7,61

629,00

761,09

3.

zelená trika bavlněná s logem
univerzity a ČRA

Zelená olivová barva. Materiál bavlna.
Triko univerzál (pánské i dámské). Dodání
v následujících kusech vždy od velikosti
M (5 ks), L (15 ks), XL (5 ks), a XXL (5 ks).
Umístění loga ČRA uprostřed na zádech,
logo Mendelu - umístění vpravo na
prsou. Barevný potisk.

30

77,70

94,02

2 331,00

2 820,51

4.

Papírové deníky ve formátu A4, s
potiskem jednostranným, místo linek
čtverečky, v horním záhlaví nadpis:
PROMOTING THE FORESTRY EDUCATION
AND SHARING PRACTICAL EXPERIENCE
papírové deníky (bloky) ve formátu
BY CZECH EXPERTS FOR AGRICULTURAL
A4 s potiskem log Mendelu a ČRA
UNIVERSITY OF GEORGIA (04/2017 07/2018). Pod tímto nadpisem umístění
barevného loga ČRA a MENDELU v
anglické modifikaci. Gramáž papíru cca
80 g /A4.

100

35,90

43,44

3 590,00

4 343,90

1.

2.

PROMOTING THE FORESTRY EDUCATION AND
SHARING PRACTICAL EXPERIENCE BY CZECH
EXPERTS FOR AGRICULTURAL UNIVERSITY OF
GEORGIA (04/2017 - 07/2018)

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
7 679,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:
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9 291,59 Kč

Příloha č. 8: Propagační předměty Správa kolejí a menz

Jednotková
cena za 1 ks
včetně DPH

celková cena za komoditu
bez DPH

celková cena za komoditu
včetně DPH

287,80

348,24

14 390,00

17 411,90

50

12,59

15,23

629,50

761,70

Nákupní taška

nákupní taška skládací, polyester, cca 440 x 330 x
145 mm, barva světle zelená, zavírání tašky knoflík, střih - dokulata, obal na složení tašky s
uzavíráním na zip a karabinou na zavěšení, logo
Správy kolejí a menz viz logo napravo vedle tabulkyčerné, zhotovené vhodnou technologií

50

47,30

57,23

2 365,00

2 861,65

Selfie tyč

Teleskopická selfie tyč z plastu a kovu. Jack kabel je
součástí. Černá barva, rozměr (cm): 5,1x2,8x32,8,
logo Správy kolejí a menz - bílé, zhotovené vhodnou
technologií

30

85,80

103,82

2 574,00

3 114,54

Termotaška z netkané textilie. Rozměr (cm):
32x40x20 cm, zelená barva, logo Správy kolejí a
menz vedle tabulky - černé, zhotovené vhodnou
technologií

30

53,80

65,10

1 614,00

1 952,94

9

Keramický hrnek o objemu 350ml, zelený buclatý,
logo Správy kolejí a menz viz logo napravo vedle
Keramický hrnek
tabulky - šedozelené, zhotovené vhodnou
technologií

100

46,50

56,27

4 650,00

5 626,50

13

Víceúčelová kancelářská sada v plastovém pouzdře
s pravítkem. Obsahuje lepicí papírky (25
Víceúčelová
lístků/barva), bloček (40 lístků) a barevné sponky (6
kancelářská sada
ks). Rozměr (cm): 15x6x0,8. Bez loga, bude použita
vlastní samolepka s logem Správy kolejí a menz

50

10,20

12,34

510,00

617,10

50

5,29

6,40

264,50

320,05

50

33,90

41,02

1 695,00

2 050,95

Komodita
č.

1

2

3

6

7

14

15

Požadovaný
propagační
předmět

Specifikace předmětu

USB flash disk

USB flash disk kovový, kapacita min. 32 GB, rozhraní
USB 3.0, velikost: délka max. 7 cm, s krytkou USB
konektoru, s ouškem, barva stříbrná nebo černá,
logo Správy kolejí a menz viz logo napravo vedle
tabulky - šedozelené, zhotovené vhodnou
technologií, možná samolepící etiketa (vhodné zalít
čirou pryskyřicí)

50

Reflexní pásek

reflaxní pásek na paži, samonavíjecí mechanismus,
materiál: plast, rozměr: 33x3 cm, barva fosforová
různé odstíny, logo Správy kolejí a menz viz logo
napravo vedle tabulky- černé, zhotovené vhodnou
technologií

Termotaška

Plastový plnitelný obal na náplasti, 5 ks náplastí
součástí. Rozměr (cm): 10,5x0,8x4, barva bílá. Bez
Plnitelný obal na loga, bude použita vlastní samolepka s logem
náplasti
Správy kolejí a menz.

Sada 4 čajových
svíček

Sada 4 čajových svíček a skleněného svícnu. Rozměr
(cm): 15,2x5,5x9,1, různé barvy. Bez loga, bude
použita vlastní samolepka s logem Správy kolejí a
menz.

Jednotková
Předpokládaný
cena za 1 ks bez
počet ks
DPH

28 692,00
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:

34 717,32
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orientační obrázek

vzhled loga

Příloha č. 10: propagační předměty pro projekt "Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora"

Název projektu: OP VVV reg. Číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453 Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora
Reg. č.:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453

Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu
Phytophthora

Projekt

komodita č.

požadovaný propagační
předmět

Cena za 1
Předpokládaný
ks v Kč bez
počet ks
DPH

Specifikace předmětu

Cena za 1
ks v Kč
včetně
DPH

Cena celkem za
komoditu v Kč bez
DPH

Cena celkem za
komoditu v Kč
včetně DPH

1.

propisovací tužka

Hliníková propiska se dvěma stříbrnými proužky a chromovými doplňky,náplň velkoobsahová, tenký kulatý
profil, potisk logem projektu na jedné straně a logolinky na straně druhé, laserový potisk, barva propisky a
barva potisku bude dohodnuta s vybraným dodavatelem, logolink (dle http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/pravidla-pro-publicitu), vyměnitelná náplň do propisky. Požadavek na pozdější dohodu ohledně barevnosti se
týká pouze barvy propisky a barvy potisku, nikoliv barevnosti u laserové technologie.

2.

plátěná taška

Plátěná taška režná – dlouhé uši (přes rameno), velikost minimálně 30 cm šířka x 42 cm délka bez uší, barevný
potisk logem projektu a kontaktními údaji na jedné straně tašky a logolinky na druhé straně tašky (dle
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu). Max. velikost jednoho potisku: 20x20 cm.

400

40,70

49,25

16 280,00

19 698,80

triko

Triko s krátkým rukávem, kulatý průkrčník s 5% elastanu, všechny švy zdvojené, zpevňující ramenní páska,
materiál bavlna, gramáž nejméně 200 g/m2, různé velikosti (S-XXL, bude upřesněno s vítězným dodavatelem),
barevný potisk logem projektu, logolinkem (dle http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-propublicitu), a odkazem na web. stránky ve 3 různých pozicích. Barva specifikována dle vzorníku vysoutěžené
firmy, stejně jako počty velikostí. Max. velikost jednoho potisku: 5x10 cm.

200

89,00

107,69

17 800,00

21 538,00

4.

klíčenka

Reklamní šňůrka na krk - dlouhá verze. Materiál 100% PES hedvábí, černý plastový trojzubec, kovová karabina,
šířka šňůry je 1,5 cm. Oboustranný barevný potisk popisy: www.mendelu.cz a www. phytophthora.org +
logolinky (dle http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu) Barva šňůry a potisku bude
domluvena s vybraným dodavatelem.

400

15,50

18,76

6 200,00

7 502,00

5.

flash disky

16GB, materiál kov, barva stříbrná, napájení z USB ano, gravírovaný oboustranný potisk logem projektu na
jedné straně a logolinkem (dle http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu) na straně
druhé. Požadavkem na napájení se rozumí připojení zařízení přímo do USB portu počítače.

400

138,10

167,10

55 240,00

66 840,40

100 236,00

121 285,56

3.

400

11,79

14,27

4 716,00

5 706,36

Celková nabídková cena v Kč:
logo projektu v barvách CMYK
zelená CMYK 53/0/85/0
šedá CMYK 0/0/0/70
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