Příloha č. 5 zadávací dokumentace: Závazný návrh rámcové smlouvy

Rámcová kupní smlouva
uzavřená ve smyslu ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku
mezi následujícími smluvními stranami:

Prodávající:
obchodní firma:……………………………
sídlo:………………………………………
IČ:…………………………………………
zapsána v OR: ……………………………..
jednající/zastoupený:……………………...
číslo účtu:………………………………….
tel:…………………………………………
fax:………………………………………..
(dále jen „Prodávající“)
a
Kupující:
obchodní firma:
sídlo:
IČ:
jednající/zastoupený:

Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Ústavní 2, 344 41 Dobřany
669792
MUDr. Vladislav Žižka, ředitel

(dále jen „Kupující“)
(Prodávající a Kupující dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Preambule:
Vzhledem k tomu, že
(i)

Kupující provedl výběrové řízení na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku níže uvedeného zboží pod názvem „PL
v Dobřanech – dodávky hygienických potřeb“ zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách;

(ii)

Prodávající je vítězným uchazečem tohoto výběrového řízení;

uzavírají Prodávající a Kupující dále také společně jako Smluvní strany nebo jednotlivě jako Smluvní strana
smlouvu následujícího obsahu:
I.
Předmět smlouvy
Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje dodávat Kupujícímu na základě Objednávek (tak jak jsou
tyto definovány níže) hygienické potřeby (dále jen „Zboží“) a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit

za něj Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Přesná specifikace Zboží je obsažena v Příloze č. 1 této
smlouvy.
Jednotlivé dodávky Zboží budou mezi Smluvními stranami realizovány na základě dílčích kupních smluv,
které budou mezi Smluvními stranami uzavírány za podmínek stanovených v čl. II. této smlouvy.
II.
Uzavírání a předmět dílčích kupních smluv
Kupující je oprávněn doručit Prodávajícímu v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou
závaznou písemnou Objednávku dodávky Zboží vystavenou na jednotném formuláři, který je přílohou č.
2 této smlouvy (dále jen „Objednávka“). Objednávka musí být učiněna písemně, prostřednictvím
telefaxu nebo prostřednictvím elektronické pošty.
Prodávající je povinen Objednávku ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího doručení písemně prostřednictvím
telefaxu nebo prostřednictvím elektronické pošty potvrdit a doručit Kupujícímu. Potvrzením Objednávky
Prodávajícím a doručením potvrzené Objednávky Kupujícímu dojde k uzavření dílčí kupní smlouvy (dále
jen „Kupní smlouva“). Dokud nebyla potvrzená Objednávka odeslána Kupujícímu, může být Kupujícím
písemně, prostřednictvím telefaxu nebo prostřednictvím elektronické pošty bez jakýchkoliv nákladů
odvolána.
Pokud Prodávající nepotvrdí Kupujícímu Objednávku způsobem a ve lhůtě stanovené v odstavci 2 tohoto
článku a nedojde-li zároveň k odvolání Objednávky ze strany Kupujícího, je Prodávající v prodlení.
V takovém případě vzniká Kupujícímu vůči Prodávajícímu nárok na zaplacení jednorázové smluvní
pokuty za každý případ porušení povinnosti stanovené v odst. 2 tohoto článku ve výši 10.000,- Kč.
Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Prodávajícímu.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.
Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží na základě a v souladu s Kupní smlouvou a převést na
Kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží.
Kupující je povinen Zboží dodané Prodávajícím na základě a v souladu s Kupní smlouvou převzít a
zaplatit Prodávajícímu kupní cenu specifikovanou dle jednotlivých položek v příloze 1 této smlouvy.
III.
Kupní cena
Kupní cena za jednotlivé dodávky Zboží specifikovaného v čl. I této smlouvy je stanovena jako součin
ceny jednotlivých druhů Zboží uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, které budou součástí jednotlivé
dodávky a jejich požadovaným množstvím (dále jen „Kupní cena“). Kupní cena je stanovena pevně,
zahrnuje veškeré náklady a nepodléhá žádným cenovým úpravám. Kupní cena nezahrnuje daň z přidané
hodnoty, která bude podle příslušných právních předpisů, platných v době vyúčtování Kupní ceny, k této
připočítána.

IV.
Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny zboží z účtu Kupujícího na účet
Prodávajícího. Platby se budou uskutečňovat v CZK na základě faktury – daňového dokladu. Prodávající
je oprávněn vystavit fakturu nejdříve následující pracovní den po řádném dodání Zboží, resp. každé dílčí
dodávky Zboží, Kupujícímu.
Prodávajícím vystavená faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitostí dle ustanovení § 13a zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž termín splatnosti takto vystavené faktury činí 60
dní po doručení této faktury Kupujícímu.
Nebude-li Prodávajícím vystavená faktura obsahovat náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních
nebo bude-li chybně vyúčtována Kupní cena Zboží, je Kupující oprávněn takovou fakturu do data
splatnosti Prodávajícímu vrátit k doplnění chybějících údajů nebo k opravě nesprávných údajů. U vrácené
faktury musí Kupující vyznačit důvod vrácení. Prodávající je povinen provést opravu vystavením nové
faktury s novou dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní
faktury. Vrátí-li Kupující vadnou fakturu Prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti.
V takovém případě není Kupující v prodlení s placením. Celá doba splatnosti běží znovu ode dne
doručení nově vystavené faktury Kupujícímu, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
V.
Způsob a místo plnění
Prodávající je povinen bez dalšího dodat Zboží do místa plnění, kterým je sklad MTZ Kupujícího, adresa:
Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Ústavní 2, Dobřany.
VI.
Dodací termíny
Dodávky Zboží dle této smlouvy realizované na základě Objednávky Kupujícího budou
uskutečněny v termínu dohodnutém smluvními stranami v objednávce, nejpozději však do 15
kalendářních dní od uzavření Kupní smlouvy.
VII.
Dodání zboží a dodací podmínky
Kupující převezme dodané zboží potvrzením dodacího listu odpovědným zaměstnancem Kupujícího.
Jedno vyhotovení dodacího listu, podepsaného oprávněnou osobou za Kupujícího, zůstane Prodávajícímu
a druhé vyhotovení bude předáno pracovníkem Prodávajícího pracovníku Kupujícího, který zboží přebírá.
Vlastnictví přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a podpisem dodacího listu.
VIII.
Kvalita zboží a technická dokumentace
Prodávající je povinen dodat Zboží v požadovaném množství, jakosti a ve stanovených dodacích
termínech dle čl. VI. této smlouvy. Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží má kvalitativní požadavky
stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy a je prosto všech vad.
Prodávající tímto prohlašuje, že Zboží dle této smlouvy splňuje veškeré technické, právní, bezpečnostní a
jiné normy a vyhovuje všem technickým, bezpečnostním, právním a jiným obecně závazným právním
předpisům, a současně prohlašuje, že Zboží dle této smlouvy po kvalitativní stránce splňuje veškeré

požadavky Kupujícího na toto zboží, resp. že toto zboží zcela vyhovuje účelu, pro který Kupující
předmětné Zboží pořizuje, když současně prohlašuje, že je mu tento účel znám.
Prodávající se tímto dále zavazuje dodat Zboží se všemi doklady náležejícími ke Zboží, zejména s
návodem a dalšími doklady, jsou-li tyto vyžadovány Kupujícím, tj. atesty, prohlášení o shodě, certifikáty
apod.
IX.
Záruka, náhrada škody
Na Zboží dodané dle této smlouvy poskytuje Prodávající standardní záruku po dobu 24 měsíců ode dne
dodání Zboží a podpisu dodacího listu.
V případě, že dodané Zboží bude mít vadu, je Kupující povinen tuto vadu či vady bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění u Prodávajícího reklamovat. Reklamace musí být písemná (doručena
doporučeným dopisem nebo osobně) a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vada či vady projevují
a zda Kupující požaduje výměnu Zboží nebo slevu z kupní ceny dodaného Zboží. Po obdržení reklamace
je Prodávající povinen do 10 kalendářních dnů písemně potvrdit její přijetí. Reklamace musí být vyřízena
nejpozději do 10 kalendářních dnů po přijetí reklamace, a to i v případě, že Prodávající reklamaci neuzná,
nedohodnou-li se však smluvní strany písemně jinak.
Pro případ, že Prodávající ve shora uvedené lhůtě reklamaci nevyřídí, je Kupující oprávněn zajistit si Zboží
náhradním plněním u jiného subjektu, a to na náklady Prodávajícího, přičemž zajištění Zboží náhradním
plněním dle tohoto odstavce nemá vliv na práva Kupujícího ze záruky na Zboží (a to nejen co se záruční
doby týče, ale zejména i práva požadovat slevu z kupní ceny zboží apod.), současně nemá vliv na právo
Kupujícího odstoupit od této či od konkrétní Kupní smlouvy.
Prodávající odpovídá za škodu podle ustanovení § 373 a následující Obchodního zákoníku.
Pro účely této smlouvy se vylučuje použití ustanovení § 379 věty druhé Obchodního zákoníku.
Smluvní strany se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod a
aby případné vzniklé škody byly co nejmenšího rozsahu.
X.
Balení
Zboží musí být baleno tak, aby bylo řádně zabezpečeno proti poškození a byla usnadněna manipulace.
Náklady na balení nese Prodávající.
XI.
Obchodní tajemství
Veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu se považují za důvěrné a za předmět obchodního
tajemství. Prodávající se zavazuje, že nebude informovat třetí osoby o existenci a o obsahu této smlouvy
a/nebo Kupních smluv. Prodávající nesmí bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího poskytnout
nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují k této smlouvě
a/nebo Kupním smlouvám, které mu již byly a/nebo budou Kupujícím předány nebo jinak zpřístupněny.
Písemného souhlasu je rovněž třeba v případě poskytování informací Prodávajícího jeho subdodavatelům
v souvislosti s plněním této smlouvy a/nebo Kupních smluv.

XII.
Smluvní pokuta
Při nedodržení jakéhokoliv sjednaného dodacího termínu Prodávajícího u jednotlivých dodávek zboží dle
čl. VI této smlouvy, resp., při prodlení s řádným dodáním Zboží co do kvality, množství, dokladů ke zboží
apod., zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý
započatý den prodlení.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody v plné výši., tzn., že nárok
na smluvní pokutu a nárok na náhradu škody jsou uplatnitelné v plné výši paralelně. Smluvní pokuta je
splatná do 14 dní od doručení jejího vyúčtování.
XIII.
Trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou čtyř let s platností a účinností ode dne jejího podepsání oběma
smluvními stranami, přičemž rozhoduje pozdější datum podpisu.
Tato smlouva a Kupní smlouva uzavřená na základě této smlouvy může být ukončena jedním z
následujících způsobů:
(i)

písemnou dohodou Smluvních stran;

(ii)
odstoupením; Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo Kupní smlouvy v případě
podstatného porušení povinnosti Prodávajícího. Za podstatné porušení se dle dohody Smluvních stran
považuje porušení povinnosti Prodávajícího stanovené v čl. II, IV, VI, VII. a dále prodlení Prodávajícího
s dodáním zboží po dobu delší než 30 dnů.
Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká. Odstoupením nezanikají:
nároky Kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy;
nároky Kupujícího na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením této smlouvy.
Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo
oznámení o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.
XIV.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a uzavírá se ve smyslu ustanovení § 409 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
Změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemné formy.
Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla nerealizovatelná nebo neplatná, nebo by se
nerealizovatelnými nebo neplatnými stala, nebude tímto dotčena platnost ostatních ustanovení této
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné neplatné nebo nerealizovatelné ustanovení této smlouvy

nahradí takovým ustanovením, které se pokud možno co nejvíce blíží hospodářskému účelu původního
ustanovení.
Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu se Zadavatelem, který
bude uzavřen mezi vítězným uchazečem a Zadavatelem.
Na důkaz své skutečné a svobodné vůle připojují Smluvní strany své podpisy.

V Dobřanech dne [●]

………………………………….

V

[●]
Prodávající

Příloha 1 – Specifikace Zboží, stanovení ceny jednotlivých druhů Zboží
Příloha 2 – Jednotný formulář Objednávky

dne [●]

………………………………….

Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Kupující

[●]

Příloha č. 1
Specifikace Zboží, stanovení ceny jednotlivých druhů Zboží, kvalitativní požadavky Zboží

Zboží

Cena/ks
bez DPH

Papírové utěrky v roli
Ubrousky kuchyňské
Papírové ručníky skládané ZZ
Papírové
ručníky
skládané
210x230mm
Vaničky plastové s víčkem

Příloha č. 2
OBJEDNÁVKA DODÁVKY ZBOŽÍ Č. [BUDE DOPLNĚNO]
Kupující:

Psychiatrická léčebna v Dobřanech
sídlo: Ústavní 2, 344 41 Dobřany
IČ: 669792
DIČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Prodávající:

[[•]– OBCHODNÍ FIRMA/JMÉNO]
sídlo:
IČ:
DIČ:
tel.:
fax:
e-mail:

Specifikace zboží:

[IDENTICKÉ S PŘÍLOHOU Č. 1]

Jakost/kvalita:

[IDENTICKÉ S PŘÍLOHOU Č. 1]

Množství:
(velikost/kusy)
Termíny plnění:

[•]/Dle Rámcové kupní smlouvy

Místo dodání:

[•]/Dle Rámcové kupní smlouvy

Kupní cena:

[IDENTICKÉ S PŘÍLOHOU Č. 1]

Datum vystavení:

Datum potvrzení objednávky:

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

…………………………………..

……………………………………….

[•]

[•]

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

