Rámcová kupní smlouva
,,Dodání kancelářských přístrojů a zařízení pro potřeby Krajského úřadu
Středočeského kraje na rok 2019 a 2020"
Smluvní strany:

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská ll, 150 00, Praha 5
zastoupený Ing. Františkem Snopkem, vedoucí Odboru podpory řízení Krajského úřadu Středočeského kraje
IČ: 708 91 095
číslo účtu
(dále jen ,,Kupuj'i'cí")
a

XCOPY s.r.o.
se sídlem Štefanikova 496/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupený Ing. Janem Kalašem
IČ: 242 60 762
číslo účtu:
(dále jen ,,Prodáva/"ícl"")
uzavírají spolu v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., zákonem o zadávání veřejných zakázek a dle
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto
Rámcovou kupní smlouvu na Dodání kancelářských přístrojů a zařízení pro potřeby Krajského
úřadu Středočeského kraje na rok 2019 a 2020 vedenou v evidenci Kupujícího pod Číslem
S-0631/OŘÚ/2019 (dále jen ,,Smlouva")

Článek I.
Předmět Smlouvy

l.

Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího trvající ode dne podpisu této Smlouvy do 31. 12.
2020, nebo do vyčerpání maximální celkové ceny dle ČI. TI. dodávat Kupujícímu kancelářské přístroje a
zařízení (dále jen ,,Zboží") specifikované v příloze č. l této Rámcové smlouvy a za cenu uvedenou ve
stejné příloze, i Zboží nespecifikované v Příloze č. l dle nabídky na svých webových stránkách.
Prodávající bude Kupujícímu dodávat Zboží v požadovaném množství formou jednotlivých dílčích
dodávek a v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy.

2.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu
dohodnutou kupní cenu dle této Smlouvy.

3.

Prodávající prohlašuje, že si je vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky
s názvem ,,Dodání kancelář@jch přístrojů a zařízení pro potřeby Krajského úřadu Středočeského kraje
na rok 2019 a 2020 ", a bere na vědomí, že mimo ustanovení této Smlouvy je vázán také zadávací
dokumentací l výzvou, a svou nabídkou, kterou podal do předmětné veřejné zakázky.

Článek II.

Cena a platební a dodací podmínky

l.

Smluvní strany se dohodly, že maximální celková kupní cena za dodané Zboží nesmí přesáhnout
672 357,63 KČ bez DPH (slovy
šestsetsedmdesátdvatisícetřistapadesátsedm korun českých
šedesáttřihaléře), 813 552,73 KČ vC. DPH (slovy osmsettřinácttiscpčtsetpadesátdvě korun českých
sedmdesáttřihaléře).
Samotné
DPH
činí
141 195,10
KČ
(slovy
jednostočtyřicetjedentisícjednostodevadesátpět korun českých a deset haléřů).

2.

Kupující bude objednávat Zboží jednotlivými dílčími objednávkami zaslanými Prodávajícímu poštou
nebo e-mailem, ve kterých bude specifikován druh a množství zboží, které požaduje a požadovaný
termín jeho dodání.

3.

Kupující je oprávněn odebrat i menší množství než je uvedeno v Seznamu požadované elektroniky a
spotřebičů v Příloze č. 1 této smlouvy, stejně tak je oprávnčn neodebrat na základč této Smlouvy vůbec
žádné zboží.

4.

Prodávající je povinen ke každé dílčí dodávce vystavit dodací list, ve kterém musí být uveden druh
zboží a jeho množství. Kupující je povinen na dodacím listu potvrdit převzetí zboží.

5.

Místem dodání zboží je sídlo Kupujícího: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

6.

Zboží bude dodáváno v pracovních dnech v dobč od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Kontaktními osobami
Kupujícího pro předání Zboží jsou zaměstnanci oddělení hospodářské správy pan Be. Karel Kulhavý,
tel.:
paní Věra Vondrová, tel.:
a pan Zbyněk Babický, tel.:

7.

Pokud Prodávající nedodá Zboží objednané příslušnou dílčí objednávkou nejpozději do 15 dnů od
doručení této objednávky a nebude-li v objednávce určeno jinak, je Kupující oprávnčn takovou
objednávku částečně nebo úplně zrušit.

8.

Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za kancelářské přístroje a zařízení dodané dle
dodacích listů potvrzených Kupujícím

9.

Celková kupní cena za dodanou elektroniku a spotřebiče (bez DPH i s DPH) bude stanovena u
jednotlivých druhů spotřebního množství násobkem dodaného množství a ceny za jednotku množství
uvedenou v příloze č. l k této Rámcové smlouvč.

10. Jednotková cena za Zboží uvedená v Příloze č. l k této Rámcové smlouvě je cenou konečnou a
nepřekročitelnou.
11. Úhrada Zboží bude prováděna Kupujícím na základě jednotlivých faktur, které budou splňovat veškeré
náležitosti daňového dokladu a na kterých bude uveden název akce - ,,Dodání kancelářských přístrojů a
zařízení" číslo smlouvy a číslo objednávky Kupujícího. Každá faktura bude vystavena Prodávajícím a
zaslána spolu s příslušným dodacím listem. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od doručení
faktury Kupujícímu.
12. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po dodání Zboží Kupujícímu (po podpisu dodacího listu).
13. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury má Prodávající nárok na úhradu zákonných úroků
z prodlení stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Kupující není v prodlení s úhradou faktury
v případě, že tato faktura byla vrácena Prodávajícímu pro nedostatky písemně uvedené Kupujícím nebo
pokud nebyla Kupujícímu vůbec faktura doručena. Splatnost faktury běží teprve od doručení bezvadné
faktury.
14. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu žádné zálohy na cenu zboží.

15. Za den úhrady se považuje den, kdy byla peněžní částka poukázána z bankovního účtu Kupujícího na
bankovní účet prodávajícího.
16. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího oboustranným podpisem předávacího protokolu dle
předchozího odstavce.
17. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem oboustranného podpisu
předávacího protokolu dle tohoto článku.
18. V případč nástupnických modelů u vybraného Zboží je povinen Prodávající Kupujícímu nabídnout
nástupnický model za cenu v místě a čase obvyklou, případně zohlednit cenu stávajícího modelu na
cenu v místě a čase obvyklém.
Článek III.
Práva z vad, sankce, odstoupení od smlouvy

l.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží záruku za jakost v délce 24 mčsíců, a to vždy
počínaje dnem podpisu dodacího protokolu dle této Smlouvy.

2.

Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

3.

V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen zajistit opravu vadného zboží, je-li to možné.
Pokud oprava možná není, je Prodávající povinen vyměnit vadné Zboží za bezvadné, nebo vrátit
Kupujícímu peníze za vadné Zboží. Výběr mezi výměnou Zboží za bezvadné, nebo vrácením peněz
náleží Kupujícímu.

4.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatnčním práv z vad.

5.

Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávným použitím nebo
údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo jinou osobou.

6.

Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující, mimo práva na odstranění vady
dodáním nového Zboží bez vady, také právo na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
a)
je-li dodáno více jak 10% vadného Zboží;
b)
prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 15 [patnáct] dní.
c)
jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Kupujícím výslovně vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.

7.

Kupující je dále oprávnčn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo při uzavírání
Smlouvy nebo při provádění Smlouvy; nebo
b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem uzavření Smlouvy nebo provádění Smlouvy ke škodě
Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené
soutčže.

8.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od
Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z
porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

9.

Pro případ prodlení Prodávajícího s dodáním zboží Kupujícímu, sjednávají smluvní strany smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z ceny objednaného Zboží bez dph za každý, i započatý, den prodlení s dodáním
zboží.

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 [třiceti] dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem
splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.
11. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na smírném řešení, příp. na snížení částek smluvních
pokut dle tohoto článku. Uplatněním a zaplacením smluvních pokut nejsou dotčena práva smluvních
stran na náhradu škody.
Článek IV.
Závěrečná ujednání

1.

Učastníci této Smlouvy po jejím úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla
sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadnč nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

2.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž
Kupující obdrží dva stejnopisy a jeden stejnopis obdrží Prodávající.

3.

Změny nebo doplňky této Smlouvy jsou možné pouze formou písemných, vzestupně číslovaných,
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.

V případě neplatnosti některého ustanovení této Smlouvy není dotčena platnost ostatních ustanovení
této Smlouvy.
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