Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Závazný návrh rámcové smlouvy

Rámcová kupní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
v souladu s ust. § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen jako „Smlouva“)
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
sídlo:
Ústavní ul, 334 41 Dobřany
IČ:
669792
jednající/zastoupený:
MUDr. Petrem Žižkou, ředitelem
kontaktní osoba:
pan Milan Vrabec, mtz@pld.cz, 604 806 799
(dále jen jako „kupující“)
a
…………………..……………………………………….
Se sídlem:

…………………………………….

Zapsaná:

v obchodním rejstříku vedeném………………….……………soudem

v………………………, oddíl……., vložka…..…………
IČ:

…………………………………….

DIČ:

…………………………………….

Bankovní spojení:

…………………………………….

Jednající/zastoupený: …………………………………….
(dále jen jako „prodávající“)

Čl. I.
Úvodní ustanovení
Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky
malého rozsahu, které nebyla zadávána dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen jako „ZVZ“) s názvem „PN v Dobřanech - dodávky dezinfekčního materiálu“ na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 1 roku, na jejímž
základě bude průběžně dodávat objednateli drogerii a čistící prostředky dle specifikace, která je
přílohou této smlouvy, dle jeho požadavků a potřeb, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení
zadavatele, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.
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Čl. II.
Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu na základě
Objednávek zboží blíže určené v příloze č. 1 této smlouvy, v předpokládaném ročním odběru, dle
potřeb a požadavků kupujícího, po dobu trvání rámcové smlouvy.
Kupující se zavazuje dodávky převzít a zaplatit prodávajícímu cenu, specifikovanou dle
jednotlivých položek v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
Přesná specifikace (předmětu) dodávek a (jednotkových) cen je obsažena v příloze č. 1 této
smlouvy.
Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující
negarantuje dosažení odběru uváděných množství.
Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě dílčích smluv,
uzavíraných za podmínek stanovených v čl. III. této smlouvy.
Předmět dodávek, zadávaných na základě této Smlouvy, bude prodávajícím plněn řádně,
včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny kupujícího, dílčími smlouvami, podmínkami
provedeného zadávacího řízení vč. nabídky uchazeče a s platnými právními předpisy.
Čl. III.
Uzavírání a předmět dílčích smluv
Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu v souladu a za podmínek stanovených touto
smlouvou závaznou písemnou Objednávku, která bude obsahovat požadované druhy a počty zboží.
V objednávce vždy bude uveden kupující, včetně místa dodání. Objednávka musí být učiněna
písemně, a to prostřednictvím telefaxu nebo elektronické pošty. Kupující potvrdí správnost údajů na
dodacím listu, který obsahuje předmět a počet kusů.
Prodávající je povinen objednávku ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení písemně
prostřednictvím telefaxu nebo elektronické pošty potvrdit a doručit kupujícímu. Tím dojde
k uzavření dílčí smlouvy. Dokud není potvrzená objednávka odeslána písemně prodávajícím
kupujícímu, může kupující písemně, a to telefaxem nebo elektronickou poštou bez jakýchkoliv
nákladů svou objednávku odvolat.
Pokud prodávající nepotvrdí kupujícímu objednávku ve shora uvedené lhůtě a nedojde-li
zároveň odvolání objednávky kupujícím, je prodávající v prodlení. V takovém případě vzniká
kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty za každý jednotlivý
případ porušení povinností 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 způsobené škody.
Čl. IV.
Cena a platební podmínky
Ceny (jednotlivých položek) předmětu plnění dle této smlouvy jsou uvedeny ve Specifikaci
předmětu plnění - podrobném rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako
její příloha č. 1.
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Maximální cena za dodávky dle této smlouvy po dobu jejího trvání (1 rok) činí bez
DPH…………….... ………..…..,-Kč, (slovy:……………………….……………………………
………………………………….…….korunčeských ).
Cena za dodávky je úplná, konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním
předmětu plnění a se splněním povinností prodávajícího. Cena může být měněna jen za podmínek
stanovených v této smlouvě.
Cena za realizované dodávky nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou
kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu
měny s výjimkou případné změny daňových předpisů.
Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení výhradně v CZK. Realizované dodávky
budou placeny vždy po jejich provedení na základě prodávajícím vystaveného souhrnného
daňového dokladu. Vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo bude neúplná a
nesprávná, je jí kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit k opravě či doplnění.
V takovém případě se kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží
až od okamžiku doručení opravené faktury kupujícímu.
Splatnost veškerých faktur (daňových dokladů), činí 30 dnů ode dne doručení řádně
vystavené faktury kupujícímu.
V případě, že v České republice dojde k zavedení eura jakožto úřední měny České
republiky, bude proveden přepočet nabídkové a jednotkové ceny na euro, a to podle úředně
stanoveného směnného kursu. Veškeré platby za dodávky, a to i částečné platby dle shora
uvedených platebních podmínek, budou ode dne zavedení eura, jakožto úřední měny České
republiky, hrazeny pouze v eurech.
Čl. V.
Termín a místo plnění
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 5 pracovních dnů od potvrzení
objednávky.
Místem plnění je sklad MTZ v rámci shora uvedeného sídla kupujícího.
Čl. VI.
Dodání zboží a dodací podmínky
Kupující převezme dodané zboží potvrzením dodacího listu svým odpovědným
zaměstnancem. Jedno vyhotovení dodacího listu, podepsané oprávněnou osobou za prodávajícího,
zůstane prodávajícímu a druhé vyhotovení bude předáno zaměstnancem prodávajícího zaměstnanci
kupujícího, který zboží přebírá.
Zboží musí být baleno tak, aby bylo řádně zabezpečeno proti poškození a byla usnadněna
manipulace. Náklady na balení nese prodávající.
Vlastnictví přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a podpisem dodacího listu.
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Čl. VII.
Kvalita zboží a technická dokumentace
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v požadovaném množství, jakosti a ve
stanovených dodacích termínech. 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 kupujícímu zboží se všemi doklady náležejícími ke
zboží, zejména atesty, prohlášení o shodě, certifikáty apod.
Čl. VIII.
Záruka, odpovědnost z vad, náhrada škody
Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží dodávané dle této smlouvy 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 (lze
i telefaxem či mailem) a musí být v ní uvedeno, jakým způsobem se vada či vady projevují a zda
kupující požaduje výměnu zboží nebo slevu z ceny dodaného zboží. Po obdržení reklamace je
Prodávající povinen do 2 pracovních dnů písemně (lze i mailem či telefaxem) potvrdit její přijetí.
Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejího přijetí.
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, současně
může i kupující od této smlouvy odstoupit.
Prodávající odpovídá za škodu podle ustanovení § 2913/1 Občanského zákoníku.
V případě prodlení Prodávajícího s dodržením sjednaného termínu dodání zboží, resp. při
prodlení s řádným dodáním zboží co do kvality, množství, dokladů ke zboží, atd., jakož i při
prodlení s dodržením termínu pro odstranění záručních vad sjednávají smluvní strany smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den, kdy prodlení trvá.
Prodávající prohlašuje, že má sjednanou platnou pojistnou smlouvu s pojištěním
odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě v min. výši 1, 000. 000,- Kč. Prodávající
je povinen udržovat pojištění tak, jak bylo platné beze změn po celou dobu plnění této Smlouvy. V
případě porušení této povinnosti je kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy.
Na pokyn kupujícího je Prodávající povinen předložit kupujícímu důkazy, že pojištění
v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo
dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše
pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti
původnímu stavu, je Prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo
tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího udržovat pojištění odpovědnosti za škody
způsobené třetí osobě po celou dobu trvání Smlouvy sjednávají strany této Smlouvy smluvní pokutu
ve výši 100. 000,- Kč, splatnou na písemnou výzvu do 15 - ti dnů od doručení.
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Dle dohody účastníků smlouvy nelze postoupit pohledávku, kterou má Prodávající za
kupujícím z titulu této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Postoupení
pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Kupující je v takovém případě oprávněn
odstoupit od Smlouvy a Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nominální
výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této Smlouvy.
Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým
mravům.
Dle dohody účastníků Smlouvy není Prodávající oprávněn zastavit pohledávku za kupujícím
vzniklou z titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. V případě porušení
této povinnosti je kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy a Prodávající zaplatí kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení bude platné i
po skončení doby trvání této Smlouvy.
Úhrada jakékoli smluvní pokuty nemá vliv na povinnost dodavatele uhradit kupujícímu
způsobenou škodu. Případná škoda se hradí zvlášť a v plné výši vedle smluvní pokuty, která je
splatná na písemnou výzvu do 15 - ti dnů od jejího doručení.
Čl. IX.
Součinnost a vzájemná komunikace
Účastníci této Smlouvy se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
Účastníci této Smlouvy jsou povinni informovat druhou smluvní stranu o veškerých
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění.
Veškerá komunikace mezi účastníky této Smlouvy bude probíhat prostřednictvím
oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů popřípadě členů statutárních
orgánů smluvních stran.
Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena účastníkům této smlouvy, musí být
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky (lze i mailem či
telefaxem), a to vždy alespoň oprávněné osobě. V případě, že taková písemnost může mít přímý
vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele
poštovní licence do sídla této strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, či datovou
schránkou, a to vždy osobě oprávněné dle zápisu v obchodním rejstříku za příslušnou smluvní
stranu jednat.
Čl. X.
Trvání smlouvy
Tato Smlouva je uzavírána na dobu jednoho (1) roku ode dne její účinnosti.
Tuto Smlouvu lze zrušit:
 dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek
 odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně či v této Smlouvě
 písemnou výpovědí i bez udání důvodu, výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Prodávající podstatným způsobem
poruší své povinnosti, za podstatné porušení se dle dohody stran považuje prodlení Prodávajícího
s dodáním zboží po dobu delší než 30 dnů, prodlení Prodávajícího s obnovením platného pojistného
vztahu po dobu delší než 30 dnů.
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Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění
v těchto případech:

poruší-li Prodávající některou z povinností dle této Smlouvy nebo dle obecně závazných
právních předpisů, norem (včetně ČSN) a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat;

bude-li Prodávající plnit závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími
podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele;

bude-li soudem zjištěn úpadek Prodávajícího anebo na majetek Prodávajícího bude
prohlášen konkurs anebo zamítne-li soud insolvenční návrh pro nedostatek majetku anebo
zamítne – li soud návrh na konkurs pro nedostatek majetku Prodávajícího;

vstoupí-li Prodávající do likvidace;

pozbude-li Prodávající jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění
činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou.
Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že kupující je v prodlení s
placením peněžitých částek Prodávajícímu a toto prodlení trvá po dobu delší třiceti (30) dnů a
kupující nesjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Prodávající ho
o takovém prodlení.
Odstoupením zanikají ke dni odstoupení práva a povinnosti stran z této Smlouvy ohledně
části závazku nesplněné k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv a povinností pro
splněnou část závazku a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po ukončení
Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a ochraně informací.
Čl. XI.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, poté bude kupujícím obratem
zveřejněna v Registru smluv. Účinnosti nabývá dnem 5. 9. 2016 a uzavírá se na dobu určitou
jednoho (1) roku.
Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje žádná ze smluvních stran za důvěrné
informace ani za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, souhlasí i
s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv) včetně všech jeho osobních údajů obsažených v této smlouvě.
Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí platným českým právem, zejména pak
občanským zákoníkem.
Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění
dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě.
Práva a povinnosti účastníků této Smlouvy z této Smlouvy přecházejí na jejich právní
nástupce.
V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní
ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
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Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků této
smlouvy obdrží po dvou vyhotoveních.
Příloha:
1) Specifikace předmětu plnění - podrobný rozpis nabídkové ceny

V Dobřanech, dne …………………

V…………………., dne …………..

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

……………………………….…
MUDr. Petr Žižka
ředitel
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

……………………………….……….
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