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se

IC:

Velkompravská

DIC:25344170, C225344170

Ban kovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic as., Č.ú: 21 1249731312700

zapsané V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Cv vložka 27532

jehož jménem jedná Martin Rumíšek. jednatel

dále
jen „prodávajícľ

a

ČR
Hygienická

stanice hlavního města Prahy si; sídlem m Praze

se sídlem Rytířská 404/12, 110 O1 Praha 1,

IČO 71009256,

bankovní spojen í: Česká národní banka, č. ú. 6582501 110710.

zastoupená MUDr. Zdeňkou Jágrovou pověřenou zastupováním ředitele

dále jen „kupující'

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce ':l roku podle Usl. § 2079 o) násl. za'k. Č. 89/2012 Sb.v

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto rámCOVOL kupní smlouvu (dále také

„s mlouva“)

ČI. 1. Úvodní ustanovení

1) Prodávající prohlašuje, že je prodejcem zboží kancelářské a dokumentační techniky.

hygienických potřeb 'el příslušenství. Prodávající prohlašuje, že je v okamžiku prodeje

zboží jeho výlučným vlastníkem.

2) Prodávající ígj kupující se V souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky 3 názvem

„Veřej ná zakázka malého rozsahu Iř-,l dodávku kancelářských I'd hygienických

potřeb pro HSHMP“ dohod” na uzavření této Smlouvy, El to S cílem vymezit základní

obecné podmínky jejich obchod n lho styku, včetně vymezení jejich základních práv

el povinností vyplývaj íc íoh n tohoto závazkového vztahu. Plnění z této smlouvy budou

uskutečňována dle dílčích kupních smluv. Dílčí kupní smlouvy budou uzavírány Il:

základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu na uzavření dílčí kupní

smlouvy (dále také jen „objednávka“), Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této

smlouvy na základě písemných objednávek kupujícího dodávat ve formě dílčích plnění

kupujícímu zboží e' kupující zavazuje od prodávajícího V rozsahu objednávek

před mětné zboží odebírat za platit za ně prodávajícímu kupní oenu.

3) Mezi smluvními stranami bylo ujednáno, že kupující bude objednávat I prodávajícího

zboží písemnými objednávkami, prodávající bude tyto objednávky potvrzovat

v akceptační lhütě podle ČI. 2 této smlouvy, Pokud nebudou některé údaje ujednané

touto smlouvou uvedeny přímo ale' příslušné objednávce. platí pro smluvní vzta h mezi

prodávajícím a kupujícím podmínky obsažené V této smlouvě.

4) V případě, že si smluvní strany na základě objednávky kupujícího El a kceptaoe

prodávajícího ujednají V dílčím plnění (objednávce) odlišné podmínky, než jaké jsou

sjednany V této smlouvě, mají podmínky ujednané V objednávce přednost.

5) Prodávající je dle § 81 Zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, ve znění pozdějších

předpisů, přímý zaměstnavatel více než 50% osob se zdravotním postižením, S nímž
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Ú řad práce uzavřel dohodu O uznání zaměstnavatele dle §78 el tato dohoda musí být

také celou dobu trvání Zaměstnanci se zd ravotn ímplatná po vzájemné spolupráce.

,s postižením prodávajícího :1:: musí V souladu S § 78 odstavcem 6 písm. d) bodem 3

uvedeného zákona na plnění těchto za ka'zek zadavatele také přímo fyzi cky podílet.

Nesmí je k plnění postoupit jinému subjektu nebo třetí osobě, Kupující si ta ké
vyhrazuje

možnost
kdykoliv V průběhu trvání spolupráce osobně přesvěd čit návštěvou v

prostorách prodávajícího, že je skutečně způsobilý jeho za kázky plnit přímo a bez využití

üného subdodavatele.

6) Prodávající se dále zavazuje. že na celkový objem plnění poskytne kupujícímu náhradní

V a do 30 kalendářních dnů odplnění požadovaném objemu, vždy nej později zaplacení

poskytnutého plnění, údaje o poskytnutím plnění vloží do evidence vedené Ministerstvem

práce 21 sociálních věcí dle § S4 odstavce 3 zákona č. 435/2004 Sb O zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů.

7)
Pokud během trvání závazku ze smlouvy prodávající přestane býi zaměstnavatelem

zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců, kteří
jsou osobami se zd ravotn ím

postižením nebo zjiného důvodu nebude kupujícímu dodávat zboží V režimu náhradní

plnění, je prodávající povinen O této změně neprodleně písemně informovat kupujícího.

ČI. 2. Předmět smlouvy

1)
Předmětem této

smlouvy je rá m cová úprava vztahů smluvních stra n vznikajících při

prodeji zbožL to kancelářské El dokumentační
techniky, hygienických potřeb

příslušenství (dále jen „zboží“) prodávajícím kupujícímu.

2) Prodávaj ící SS na základě této
smlouvy zavazuje v souladu S objednávkami kupujícího po

jejich akceptaci prodávajícím dodávat kupujícímu zboží. jehož specifikace a Cena je

o bsažena v sortimentu dodávek, ktelý tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a umožnit

kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboŽ í. Kupující se zavazuje zboží převzít el

zaplatit kupní Cenu.prodávajícímu

3) Kupující je oprávněn objednat zboží ze sorlimentu Prodávajícího mimo specifikací

uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy.

4) Objed návka musí obsahovat minimálně identifikaci kupujícího datum objednávky druh

objednávaného zboží a jeho množství, které kupující objednává, je; dále řádnou

identifikací objednatele jeho názvem, identifikačním číslem a jeho sídlem. Objednávka

dále musí obsahovat Číslo zboží uvedene' v katalogu zboží nebo jiném ceníku

prodávajícího. Kupující uvede v objednávce ta ké m ísto plnění el jednotkovou celkovou

cenu zboží bez DPH včetně DPH, kte ré budou v souladu s jednotkovými cenami

uvedenými v Příloze č. 1 této smlouvy případně v souladu S jed notkovými cenami podle

aktuální cenové nabídky prodávajícího. Objed návka m ůže o bsahovat veškeré další

požadova ně údaje 0 dodacích lhůtách atd.

má lhůtu 5 dnů rovněž5) O bjednávka akceptační pracovních (dále jen jako „akceptačni

mazat), ve ktere' ji může prodávající písemně bud' potvrdit anebo výslovně odmítnout.

6) V případ ě, že prodávající k objed návce kupujícího V akceptační lhůtě nevyjádří, má se

za to, že objednávku nepřijal. Pokud prodávající objednávku kupujícího přijal výhradou

omezením nebo se změnou, je takový projev vůle prodávajícího odmítnutím objednávky

a považuje se za nOVOU nabídku.

7) Dílčí kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím kupujícímu potvrzena

objednávka učiněná kupujícím za podmínek vyjádřených v této smlouvě nebo kdy je

návrh na uzavření dílčíkupujícím přijat nový prodávajícího kupní smlouvy učiněný podle

ČI. 2. odst. této smlouvy. Návrh kupujícího na uzavření dílčí kupní smlouvy potvrzení

objednávky prodávajícím budou realizovány písemně !gl doručovány dle ČI. 12 této

smlouvy.
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ČI. 3. Dodací lhůta k' místo plnění

Dodací lhůta bude však1) prodávajícím splněna podle jeho skladových možností. nejdéle

do 5 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky.

m ůže ve Í'ąl domluvě navrhnout2) Prodávající výjimečných případech po kupujícím jiný

termín pro plnění části objednávky,
kterou není schopen splnit v termínu ze skladových

zásob. Pokud si kupující neodebere zboží do 14 dnů od oznámení o připravenosti zboží

k odběru nebo do 14 dnů od požadovaného termínu plnění (která událost nastane dříve),

ruší se objednávka kupujícího V rozsah u připraveného neodebraného zboží

3) Prodávaj Ícl dodá objednané zboží kupujícímu do místa uvedeného V objednávce

mohou sídlo 110 01 Praha 1kupujícího. M ísty plnění být kupujícího Rytířská 404/12,

či pobočky kupujícího:

pobočka Jih, Němčická 1112/8v Praha 4,

pobočka Severozápad. Nechanského 590/1 . Praha 6,

pobočka Centrum. D ukelských hrdinu 347/11, Praha 7.

pobočka Sever, Měšická 646/5, Praha 9,

pobočka Východ , Rybal kova 293/39. Praha 10,

Není-li uvedeno jinak. je m ístem dodání zboží sídlo kupujícího.

ČI. 4. Splnění dodávky

Dodávka zboží je prodávajícím splněna převzetím zboží kupujícím potvrzením protokolu

převzetí l dodacího listu.

ČI. 5. Kupní

cena zboží nebo bez DPH včetně DPH bude1) Kupní (dále jen ..cena' „kupní cena“)

vytvářena pro každou jednotlivou obj ed návku výpočtem podle druhu ei množství

objed naného zboží 5:' jednotkových cen uvedených V příloze č. této smlouvy.

2) V případě objednávky zboží, kte ré není uvedeno V příloze č. 1 této smlouvy, podle ČI, 2.

bodu 2). poptá zástu pce kupujícího cenu takového zboží prodávajícího e odsouhlasí ji

na základě aktuální cenové nabídky prodávajícího.

3) Ve sjednané kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího souvisej ící

S dodáním e' montáží zbožL

ČI. 6. Platební podmínky

1) Kupuj ící uhradí kupnl cenu prodávajícímu 'IF základě faktury, daňového dokladu, který

mu prodávající odevzdá spolu se zbožím na základě potvrzeněho protokolu

O převzetí/dodacího listu, e] to IGI lhůtě splatnosti to hoto daňového dokladu. Lhůta

splatnosti činí 30 dnů ode dne, kdy bude daňový doklad kupujícímu odevzdán.

2) Kupní cena je splatná bankovním převodem i?" bankovní účet prodávajícího uvedený

V daňovém dokladu.

3) Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je odepsána Z bankovního účtu kupujícího.

Čl. 1. Smluvní pokuta

1) V případě, že nebude uhrazena kupní cena zboží včas, je kupující povinen za platit

prodávajícímu smluvní pokutu ve Výši 0,05% z kupní ceny zboží za každý den prodlení.
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2) V případě. že bude prod ávaj ící v prodlení S dod ávkou objednaného zboží, je povinen

uhradit kupujícímu smluvní úrok u prodlení ve výši 0,05 % Z výsledné částky nedoručené

objed návky za každý jeden den prodlení s dodávkou zboží. Nevzta h uje se na vzájemně

odsouhlasenou lhůtu
pro

dodání části zbožL viz Čl 3. odsL 2)

3) Zaplacením smluvních pokut sjednaných touto smlouvou není dotčeno p rávo na

náhradu škody V plném rozsahu.

4) Ukáže-li se kterékoliv prohlášení prodávajícího jako nepravdivé nebo poruší›li jakoukoliv

povinnost uloženou příslušnýml právními předpisy v souvislosti S poskytováním

náhradního plnění kupujícímu zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu, veškeré

škody, jež kupujícímu v důsledku nepravdivosti prohlášení prodávajícího nebo

v důsledku porušení povinnosti prodávajícího vzniknou. Skodou dle předchozí věty se

rozumí
zejména

odvod do státního rozpočtu ve smyslu §
81 odst. 2

písm. ) c Zákona

O zaměstnanosti. Tímto ujednáním není dotčeno oprávnění kupujícího požadovat

po prodávajícím vedle náhrady škody V plném rozsa h u také zaplacení smluvní pokuty

ČI. 8. Přechod vlastnických práv

Prodávající el kupující sl sjednávají výhradu vlastnického práva dle § 2132 a násl.

občanského zákoníku, což znamená, že zboží se stává vlastnictvím
kupujícího

až V okamžiku úplného zaplacení kupní ceny objednaného zboží. včetně DPH4

ČI. 9. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na věci, zejména pro případ, že
by

zboží
bylo zničeno poškozeno,

od cízeno apod, přechází podle ust. § 2121 násl. občanského zákoníku na kupujícího

od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

ČI. 10. Odpovědnost re vady, záru ka H11 jakost

1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství. jakosti a provedení podle objednávky

kupujícího, kterou v akceptační
lhůtě

prodávaj ící přijal. Jestliže prodávající poruší shora

uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky Z odpovědnosti za vady, které se říd Í

ustanoveními § 2099 a násl. občanského Zákoníku,

2) Uplatňovat práva Z vadného plnění Zbož í, ať jde O jeho nedostatečné množství Či kvalitu,

je kupující oprávněn v souladu příslušnými ustanoveními § 2099 se souvisejícími

ustanoveními občanského zákoníku.

3) Kupující uplatní nároky Z odpovědnosti za vady Zboží pouze písemným oznámením

doručeným prodávajícímu.

4) Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prodávající na dodané zboží poskytuje

Kupujícímu záruku ZG jakost v trvání 24 měsíců (dále jen „záruční doba“). Záruční doba

počíná plynout dnem řádného převzetí kompletní dodávky Kupujícím.

5) Vady budou prodávajícím odstra něny vždy CO nejdříve ve lhütě obvyklé pro daný ÍYP

vady, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení prodávajícímu

ČI. 11. Trvání smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

2) Bylo výslovně ujednáno, že prodávající je oprávněn tuto smlouvu vypovědět

ZE předpokladu, že kupující bude v prodlení s platbami svých splatných závazků vůči

S úhradou k' to V delším než 90prodávajícímu, zejména kupní ceny, prodlení
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kalendářních dnů. V ta kovém případě činí výpovědní doba 10 kalendářních dnů. přičemž

výpověd nl doba začne běžet ode dne doručení výpovědi prodávajícího kupujícímu.

3) Kupující je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že se prodávající opakovaně

dostane do více než s dodáním zbožípětidenního prodlení s výjimkou případů, kdy

prodávaj ícl JE tuto možnost kupujícího výslovně předem upozorní a kupující k opožděné

dodávce přivol í. V takovém případě činí výpověd ní doba 10 kalendářních dnů. přičemž

výpověd ní doba začne běžet od doručení výpovědi kupujícího prodávajícímu,

4) Prodávající kupující jsou dále oprávněni tuto smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání

důvodu. V takovém případě činí výpověd ní doba 3 měs ice ŠJ začíná běžet vždy první

kalendářní den následující po dni, kdy byla výpověď doručena druhému účastníkoví.

5) Dojde-li
k zániku této rám oové kupní smlouvy. dohodly se obě smluvní strany na tom, že

kupující odebere veškeré jím objednané zboží, tzn. zbožL které bylo objednáno

písemnou objednávkou doručenou prodávajícímu přede dnem zániku této smlouvy

ČI. 124 Doručová ní

1) Obě smluvní strany se vzájemně dohodly. že veškeré právní úkony činěné podle této

smlouvy, jakož návrh Its' uzavření dílčí kupní smlouvy (objednávka kupujícího) a

potvrzení objednávky prodávajícím. V písemne' formě, jakož další písemnosti. mohou být

doručovány osobně. prostřednictvím osoby provádějící přepravu zásilek (kurýrní

službou), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisuv

elektronickými prostředky (e-mailem), prostřednictvím datové schránky, vždy však tak,

aby bylo možné zajistit výkaz O doručení písemnosti druhé smluvní straně. popň

odepření přijetí, a to “tl kontaktech dále uvedených:

e-mail prodávajícího:

e-mail kupujícího:

ID datové schránky prodávajícího pro objednávky: rjsezmq

ID datové schránky kupujícího pro objednávky: zpqaiZi

2) Smluvní strany prohlašuj í, že adresy uvedené v záhlaví této smlouvy jsou současně

adresami
pro

doručování.

3) Kontaktními osobami smluvních stran ve věcech plnění této rám cová smlouvy, jakož

dílčích kupních smluv/objednávek dle objednávek kupujícího I'd akceptace prodávajícího

pro účely této smlouvy jsou:

Za stran Ll prodávající:

Za stranu kupující:

4) Smluvní stra ny 'SE zavazuj í, že V případě změny sídla či adresy pro doručování se budou

bez zbytečného odkladu O takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této

povin'nos'ti nesou odpovědnost 'All škodu, která V důsledku této skutečnosti vznikne

ČI. 13. úřadu E E informacímTransparentnost přístu p

1) Prodávající bere lt:: vědomí povinnost Kupujícího uveřejnit tuto smlouvu v souladu

zákonem č, 340/2015 Sb. zvláštních podmínkách účinností někte rých smluv,

uveřejňování těchto smluv je; O registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů, ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných
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zakáze k, ve znění
pozd ějších předpisů, vnitřním

předpisem Kupujícího Č, 11/2016 74:

dne 23. května 2016, jehož název je Registr smluv HSHMP e) zásady upravující jejich

uveřejňování,

2) Prodávající bere na vědomí povinnost Kupujícího vyplývající ze zákona Č, 106/1999 Sb.,

0 svobodném
přístupu

k informacím, ve znění
pozd ějš ích předpisů.

3) Prodávající bere na vědomí, že je na základě
§

2 písm. e)
zákona Č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě Í:) O změně některých zákonů (zákon O finanční

kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly.

4) Smluvní strany souhlasí tím, aby tato smlouva byla zveřejněna IE' oficiálních webových

stránkách Kupujícího, ?i to včetně případných příloh et dodatků bez časového omezení.

5) Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech. které

se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě Kupujícího. Povinnost

mlčenlivosti trvá PO ukončení smlouvy.

ČI. 14. Závěrečná ei společná ustanovení

touto smlouvou Či dílčí smlouvou řídí řádem1) Právní vzta hy neupraveně kupní právním

Ceske' republiky, Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, které tvoří přílohu

č. 2 této smlouvy. Pokud tato smlouva je V I'OZPOI'U S Všeobecnými obchodními

podmínkami prodávajícího. použije se znění této smlouvy.

2) Spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti S plněním Smlouvy, resp. kterékoli

dílčí kupní smlouvy,
budou rozhodovat věcně a místně

příslušný soud V Ceské republice,

přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud kupujícího.

3) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami FJ účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv.

4) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stra n ,

a to pouze číslovanými písemnými dodatky,

5) Smlouva byla vyp racová na ve třech vyhotoveních, Z nichž po jednom vyhotovení obdrží

prodávaj ící dvě vyhotovení obdrží kupující.

6) Obsah této smlouw, nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich

svobodného vážného projevu vůle, na dúkaz čehož připojuji pod její ustanovení své

pod pisy.

Příloha č, 1 Sortiment dodávek

2 9'-1lB~ !ME

V Praze dne 204082019 V Praze dne

nwsw'á” 31'" “ lmľraíírr

55 SÍÍJSE t!

'axäiñs'tá 02. ?13 81 Fráni?

203

(hl ocštcvrfgľmráška ze? cos m.
Štíă Hana 'l aims-:11.5077:

JŠ ?13:92 ES

l'l FGH? Ru míšek, jednatel MUDr. ka J ágrová

KAMPl OFFICE, s.r.0. pověřená zastu pováním ředitele
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