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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
NA DODÁVKU KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB A PAPÍRENSKÉHO ZBOŽÍ
Prodávající:

ACTIVA spol. s r.o.

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
OR:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupena:

Veselská 686, 199 00 Praha 9
48111198
CZ48111198
Oddíl C, zn. 16077
ČSOB a.s.
500032893/0300
Ing. Martinem Leitgebem, jednatelem

(dále jako „Prodávající“)

a
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Kupující:

Vančurova 1544, 272 01 Kladno
Se sídlem:
75030926
IČ:
DIČ:
Příspěvková organizace zřízena Krajským úřadem pro Středočeský kraj
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
MUDr. Jiří Knor, Ph.D. ředitelem
Zastoupena:
(dále jako „Kupující“)

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou kupní smlouvu na dodávku
kancelářských potřeb a papírenského zboží (dále jen „Smlouva“), která je výsledkem veřejné zakázky
s názvem „Kancelářské potřeby a papírenské zboží“.

ČI. 1
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1.

Prodávající se touto Smlouvou a za podmínek v ní sjednaných zavazuje na základě dílčích
Objednávek dodávat Kupujícímu kancelářské potřeby a papírenské zboží (dále jen „Zboží") a
převést k nim na Kupujícího vlastnické právo. Bližší specifikace jednotlivých položek Zboží je
uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

1.2.

Prodávající se dále zavazuje společně s dílčími dodávkami Zboží realizovanými na základě
této Smlouvy poskytnout Kupujícímu:

•
•

Dopravu do místa plnění (předání Zboží)
Balné pro Zboží

1.3.

Kupující se zavazuje Zboží dodané v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou převzít
a zaplatit za něj kupní cenu sjednanou v článku 2 Smlouvy.

1.4.

Tato Smlouva nezakládá závazek Kupujícího odebírat od Prodávajícího jakékoli množství
Zboží. Kupující bude určovat konkrétní množství dílčích dodávek dle svých aktuálních potřeb.
Objednávka se bude skládat z menších dílčích objednávek dle potřeb jednotlivých okresních
pracovišť kupujícího.

1.5

Prodávající dále prohlašuje, že veškeré skutečnosti, informace a požadavky tak, jak mu byly
kupujícím v rámci zadávacího řízení sděleny, jsou jakožto souhrn skutkových a právních
okolností ve smyslu ust. § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, plně dostačující pro řádné plnění závazku v jeho rozsahu vymezeném ke
dni uzavření této smlouvy.

Či. 2
KUPNÍ CENA
2.1.

Smluvní strany si sjednávají, že kupní cena každé jednotlivé dodávky bude stanovena
na základě jednotkových cen Zboží a ceny balení, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této
Smlouvy, a tvoří její nedílnou součást.

2.2.

Jednotkové ceny bez DPH a ceny balení jsou nejvýše přípustné po celou dobu účinnosti
Smlouvy a zahrnují veškeré náklady související s realizací dodávky Zboží (např. za dopravu
do místa plnění včetně složení Zboží v místě plnění, poštovné, balné, pojištění, celní či jiné
přirážky, a případné další náklady potřebné k realizaci dodávky Zboží). Jednotková cena
Zboží bude snížena, pokud výrobní cena za 1 balení dané položky bude nižší.

2.3.

K cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Celkovou cenu včetně
DPH je možno změnit pouze v případě, že v průběhu realizace dodávek Zboží dojde
ke změnám daňových nebo jiných obecně závazných právních předpisů, které mají vliv na
cenu.
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ČI. 3
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
3.1.

Celkovou kupní cenu jednotlivých objednaných dodávek Zboží stanovenou dle odst. 2.1.
Smlouvy včetně DPH se Kupující zavazuje uhradit na základě faktury vystavené Prodávajícím
po dodání objednaného Zboží a jeho převzetí Kupujícím. Přílohou faktury bude vždy kopie
dodacích listů podepsaná pověřenou kontaktní osobou Kupujícího.

3.2.

Faktura vystavená Prodávajícím je splatná na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této
Smlouvy, a to do 30 kalendářních dnů od data doručení faktury do sídla Kupujícího. Připadneli doba splatnosti na den pracovního klidu (tzn. na státní svátek nebo ostatní svátek, sobotu či
neděli) nebo na den, který není bankovním pracovním dnem, posouvá se doba splatnosti na
nejbližší následující pracovní den.

3.3.

Došlá faktura musí nejen splňovat všechny zákonné náležitosti, ale musí obsahovat ve vztahu
k plnění věcně správné údaje a musí na ní být uvedeno číslo této Smlouvy a číslo příslušné
Objednávky. Faktura musí být doručena na adresu: Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, p. o., Vančurova 1544, 272 01 Kladno. V případě, že faktura nebude
obsahovat některou ze zákonných nebo v této Smlouvě sjednaných náležitostí, nebo nebude
obsahovat věcně správné údaje, má Kupující právo vrátit ji zpět k opravě. Oprávněným
vrácením faktury se ruší původní lhůta její splatnosti a doručením opravené faktury Kupujícímu
začíná běžet nová lhůta splatnosti.

3.4.

K vyrovnání závazku Kupujícího dojde odepsáním částky z jeho účtu ve prospěch účtu
Prodávajícího.

3.5.

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením faktury v termínu uvedeném v odst. 3.2.
Smlouvy je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

ČI. 4
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1.

Zboží bude dodáno nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení Objednávky Prodávajícímu.
Přičemž plnění dílčí objednávky bude realizováno nejpozději do 14:00 hodin.

4.2.

Místa plnění dodání Zboží jsou uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

ČI. 5
PŘECHOD VLASTNICTVÍ NA KUPUJÍCÍHO
5.1.

Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přejde dnem, kdy Kupující potvrdí jeho
převzetí na dodacím listě. Kupující ve smyslu § 27 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Zboží
do vlastnictví svého zřizovatele.

5.2.

Za Kupujícího jsou zmocněni přebírat dílčí dodávky Zboží osoby uvedené v Příloze č. 2 této
Smlouvy.

ČI. 6
DODACÍ PODMÍNKY
6.1.

Prodávající se zavazuje dodávat veškeré Zboží na základě Objednávky Kupujícího učiněné
prostřednictvím internetového obchodu. Seznam oprávněných osob objednávat Zboží je
uvedeno v Příloze č.2 této Smlouvy. Objednávka bude obsahovat požadovaný druh a
množství Zboží, jednotkovou cenu, cenu balení a celkovou cenu dílčího plnění. Přijetí
Objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu obratem zpětně potvrdit. Pokud bude
Objednávka Prodávajícím potvrzena v době trvání této Smlouvy, bude Zboží Kupujícímu
dodáno za jednotkové ceny dle této Smlouvy bez ohledu na to, kdy bude dodáno.

6.2.

Kupující se zavazuje v případě, že Zboží bylo v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou
dodáno řádně a včas, stvrdit jeho převzetí podpisem na dodacím listu. Každá ze smluvních
stran si ponechá jeden oběma smluvními stranami podepsaný dodací list.

6.3.

Zboží dodávané Prodávajícím musí splňovat požadavky na jakost, neporušenost balení
a řádné označení dle platných právních předpisů. Prodávající je povinen dodat Zboží
Kupujícímu řádně a vhodně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo kjeho poškození.
Každá dílčí dodávka bude dodána v samostatném přepravním boxu odděleně od ostatních
dílčích dodávek, a to v souladu s podmínkami uvedenými v tomto bodě. Každá dílčí dodávka
bude opatřena svým dodacím listem. Způsob balení Zboží však nesmí jakkoli omezit právo
Kupujícího si Zboží před potvrzením jeho převzetí na dodacích listech prohlédnout, či ověřit
jeho kvalitu a množství.

6.4.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující není povinen převzít od Prodávajícího Zboží,
které nesplňuje některou z vlastností uvedených v předchozích odstavcích.

6.5.

V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení již dodaného Zboží z používání, je
Prodávající povinen toto Zboží odebrat zpět a zaplacenou cenu za toto Zboží vrátit
Kupujícímu, nebo po dohodě s Kupujícím dodat náhradní plnění v termínu dle odst. 4.1. nebo
v jiném s Kupujícím dohodnutém termínu.

6.6.

V případě výpadku Zboží je prodávající povinen o tomto stavu neprodleně informovat
Kupujícího dle bodu č. 5.2. a doporučit adekvátní náhradu bez změny výše ceny. Kupující je
oprávněn v rámci plnění Smlouvy odebírat Zboží, které bude svou charakteristikou a cenou
odpovídat předmětu plnění dle této Smlouvy. Tyto změny v položkovém sortimentu budou
řešeny aktualizací přílohy č. 1 Smlouvy formou Dodatku ke Smlouvě, a to v souladu s platnými
právními předpisy.

6.7.

V případě výpadku zboží uvedeného v Příloze č.1 této smlouvy, ke kterému dojde více než 3x
za měsíc, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

6.8.

Kupující je oprávněn v průběhu doby použitelnosti Zboží vyžádat si od Prodávajícího doplnění
informací o vlastnostech, informace o výrobci, informace o skladování, uchování
a postup při likvidaci.
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6.9.

Při každé dodávce předmětu plnění předá (zašle) Prodávající zmocněným osobám Kupujícího
dodací list (tj. poskytnutí požadovaných atributů dodávky v dohodnuté formě). Povinné atributy:
jednoznačná identifikace zboží, název, velikost balení (popis), množství, jednotková cena bez
DPH, DPH, jednotková cena s DPH, cena balení bez DPH, cena balení s DPH, exspirace a
cena celkem s DPH za dílčí dodávku.

ČI. 7
VADY ZBOŽÍ
7.1.

Vady Zboží budou posuzovány podle § 2099 až 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li tato Smlouva v souladu s tímto zákonem
jinak.

7.2.

Bude-li dodané Zboží vykazovat před převzetím vady, případně skryté vady po převzetí,
zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu bezvadné Zboží stejného druhu a požadovaného
množství v termínu dle odst. 4.1. této Dohody, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zboží,
které bude vykazovat před převzetím vady, se považuje za nedodané.

7.3.

Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem),
obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady na předmětu
koupě oznamovat na:
• e-mail:
• adresu
Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této
smlouvy.

7.4.

V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněném předmětu koupě běžet nová záruční
doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. Toto ustanovení se vztahuje i na vyměněné
komponenty předmětu koupě.

ČI. 8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
8.1.

Prodávající kupujícímu na předmět koupě poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve
smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 24 měsíců (dále též „záruční doba“).

8.2.

Záruční doba začíná plynout dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruční doba se staví
po dobu, po kterou nemůže kupující předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost prodávající.

8.3.

Prodávající se zavazuje provádět na předmětu koupě záruční opravy či servisní prohlídky dle
platných předpisů.

ČI. 9
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
9.1.

Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností dle této Smlouvy, pokud bylo
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost - zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí
takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné
smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné,
nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle této Smlouvy (např. válečný stav,
občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy
půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést
za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší
4
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moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní
stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou
formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit Termín
plnění příslušného závazku, se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci,
smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření,
aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky
dle této Smlouvy, a na základě Objednávky mohly být náležitě plněny.

ČI. 10
SMLUVNÍ POKUTY
10.1. V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Kupujícímu Zboží dle Objednávky a této
Smlouvy, tj. řádně, včas, bez vad a na sjednané místo plnění, může Kupující uplatnit vůči
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 3 % z hodnoty plnění dle Objednávky bez DPH za každý
i započatý den prodlení.
10.2. V případě, že Prodávající neodstraní vadu, která byla Kupujícím uplatněna (reklamována)
v záruční době, v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, je Prodávající povinen zaplatit
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové kupní ceny bez DPH za každou jednotlivou
vadu a započatý den prodlení.

10.3.

Uplatněnou smluvní pokutu je Kupující oprávněn započíst na pohledávku Prodávajícího
na kupní cenu dle této Smlouvy, a to současnou i v budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti
hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody
v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy.

ČI. 11
TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
11.1.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 1 rok ode dne nabytí její účinnosti. Před
tímto termínem Smlouva pozbývá účinnosti v případě, že objem dodávek Zboží dosáhne
celkové výše 500.000, - Kč bez DPH.

11.2. Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Prodávající opakovaně, tj.
maximálně 3x poruší své povinnosti stanovené touto Dohodou, a to že dodá Zboží, které
neodpovídá specifikaci Zboží dle Objednávky, nebo opakovaně dodal Zboží nebo jeho část,
kterou pro jeho vady Kupující nepřevzal, nebo takto opakovaně nedodal Zboží včas. Dále
pokud dojde k výpadku Zboží dle Přílohy č. 1 více než 3x za měsíc.

11.3.

Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno do sídla druhé smluvní
strany. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají okamžikem doručení.

11.4. Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou nebo vypovědět písemnou
formou i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začne běžet od prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

ČI. 12
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1.

Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných Dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Změny v položkovém sortimentu Zboží, týkající se
změn názvu položky s obdobnou účinnou látkou budou řešeny aktualizací přílohy č. 1 Smlouvy
formou Dodatku ke Smlouvě, a to v souladu s platnými právními předpisy.
12.3.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
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podmínek. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Kupujícího v souvislosti
s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je
Prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení této povinnosti
12.4.

Kupující bude plnit povinnosti dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů; prodávající bere podpisem této dohody, že kupující
bude dále plnit povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů, Prodávající zároveň prohlašuje, že byl před podpisem této
Smlouvy seznámen s Prohlášením Kupujícího o ochraně osobních údajů na jeho webových
stránkách - www.zachranka.cz

12.5.

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji podepíší obě smluvní strany. Dohoda je
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

12.6.

Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

12.7.

Nedílnou součástí této Dohody je
Příloha č. 1 - Specifikace plnění
Příloha č. 2 - Seznam míst plnění a kontaktních osob

Příloha č. 3 - Cenová nabídka

V Praze dne

V Praze dne

Prodávající:

Kupující:

Ing. Martin Lei.^__,,_____
ACTIVA spol. s r.o.

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
ředitel
Zdravotnická záchranná služba SČK, p. o.
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