
 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA 
Dodávka kancelářských potřeb  

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce  roku dle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2079 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 mezi: 

 

LAW CZ s.r.o. 

Se sídlem:   Bílanská 2599, 767 01 Kroměříž 

Zast.:    Ing. Josef Maixner, jednatel 

zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 

31994 

IČ:    25542532 

DIČ:    CZ25542532 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú.: 8316540237/0100 

 (dále jen „ prodávající“) 

 

a 
 

Město Kroměříž 
Se sídlem:   Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 

Zast.:    Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města 

IČ:       00287351 

DIČ:    CZ00287351 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú.: 8326340247/0100 

č. účtu:  

(dále jen „kupující“) 

(společně též jako „smluvní strany“) 

 

 

 

I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je zajistit dodávky zboží, kterým jsou kancelářské potřeby a papír 

v množství blíže určeném jednotlivými dílčími objednávkami kupujícího, za ceny, na 

jejichž výši či způsobu určení se smluvní strany dohodly v této smlouvě pro rok 2016.  

2. Kancelářské potřeby a papír, které budou předmětem dílčích objednávek co do druhu, 

kvality a ceny budou specifikovány dílčími objednávkami kupujícího.  

3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu kancelářské potřeby a papír (dále též jako 

„zboží“) dle dílčích objednávek kupujícího a převést na kupujícího vlastnické právo 

k takovému zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za řádně 

dodané zboží sjednanou kupní cenu. 

4. Každá dílčí objednávka musí obsahovat druh zboží (přesnou specifikaci), množství a 

požadovanou dodací lhůtu. Na objednávce musí být zřetelně uvedeno jméno osoby, 

která objednávku vystavila. Objednávka může být zaslána písemně, faxem, el. poštou 

nebo předána telefonicky pověřenou osobou kupujícího. 



 

 

5. Uzavřením této smlouvy se kupující nezavazuje k žádnému konkrétnímu plnění 

v žádném rozsahu, tj. kupující se nezavazuje k žádné dílčí objednávce specifikované 

v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy. 

 

 

II. 

Prohlášení prodávajícího 

 

1. Prodávající tímto prohlašuje, že bude výlučným vlastníkem zboží, které bude  nabízet 

a které bude specifikováno v dílčích objednávkách kupujícího a dále prohlašuje, že mu 

nejsou známy žádné okolnosti, které by prodeji zboží bránily.  

 

2. Má se za to, že prodávajícímu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na 

předmětném zboží, a ani žádné nezamlčel. Ke zboží se neváží žádné další nároky, 

pohledávky třetích osob či právní vady.   
 

 

III. 

Doba a místo  plnění 

1. Dopravu na místo určení zajišťuje prodávající na své náklady, maximálně do 3 

pracovních dnů od přijetí objednávky kupujícího. V rámci lhůty stanovené v předchozí 

větě je kupující oprávněn určit konkrétní den dodání zboží. 

2. Zboží dle objednávky bude dodáno do místa určeného kupujícím při zadání objednávky. 

Pokud nebude určeno místo plnění v objednávce, je jím sídlo kupujícího.   

3. Prodávající se zavazuje, že zboží specifikované v dílčí objednávce dodá osobně svými 

pracovníky, tj. nikoliv prostřednictvím externích dopravních přepravců (např. Česká 

pošta, PPL, DHL atd.) 

 

    IV.  

Cena a platební podmínky 

1. Cena za dodané zboží je stanovena na základě nabídkových cen, které jsou uvedeny  

v ceníku, který tvoří  přílohu č. 1 této smlouvy – Cenová nabídka. 

2. Ceny kancelářských potřeb a papíru uvedené v příloze č. 1 - Cenová nabídka této 

smlouvy jsou platné po celý rok 2016.  

3. Nabídkové ceny prodávajícího za 1 ks (balení) bez DPH jsou považovány za ceny 

maximálně přípustné, které nelze po dobu platnosti této smlouvy zvýšit. Nabídková 

cena na veřejnou zakázku bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, která může být 

změněna jen v případě, že dojde ke snížení nabídkových cen za 1 ks (balení) výrobku 

(zboží).  

4. Kupující je povinen při provádění úhrady faktury uvádět jako variabilní symbol číslo 

faktury. K faktuře bude přiložen dodací list potvrzený kupujícím po převzetí dodaného 

zboží.  

5. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne následujícího po doručení faktury kupujícímu. 



 

 

6. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty. Kupující je 

oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu neobsahující 

některou z náležitostí stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty, nebo má jiné 

závady v obsahu nebo pokud nebude k faktuře přiložen dodací list potvrzený kupujícím. 

Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 

Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 

faktury. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy a údaj o tom, že veškeré 

položky zboží na ní uvedené jsou dodávány v režimu tzv. náhradního plnění dle § 81 

odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisu. 

 

V.  

Nabytí vlastnického práva 

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho fyzickým předáním kupujícímu a 

zaplacením kupní ceny včetně DPH.  

 

 

VI. 

Doklady ke zboží 

1.  Prodávající současně s předáním zboží předá kupujícímu dodací list a fakturu, tyto 

doklady obsahují popis zboží, množství a cenu zboží.  

2.   Prodávající je povinen předložit kupujícímu „Prohlášení o shodě“ k veškerému zboží, 

na které se toto prohlášení vztahuje. 

 

VII. 

 Nebezpečí škody na zboží 

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od 

prodávajícího. 

 

VIII.  

Odpovědnost za vady zboží 

1.  Prodávající se zavazuje, že veškeré zboží dodané podle této smlouvy odpovídá normám 

platným pro příslušný výrobek. Kupující má povinnost si zboží řádně prohlédnout za 

účelem zjištění případných vad a zkontrolovat jej zejména co do množství a kvality bez 

zbytečného odkladu poté, co je mu zboží fakticky předáno. 

2.  Na zboží přejímá prodávající záruku za jakost po dobu 24 měsíců v takovém rozsahu, že 

zboží bude způsobilé pro použití k účelu, ke kterému má sloužit. 

3.   Vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu co nejdříve po převzetí dodávky, 

nejpozději však ve lhůtě do sedmi (7) pracovních dnů ode dne převzetí dodávky zboží. 

V případě reklamace je kupující povinen osobně nebo doporučeně oznámit vadu zboží, 

vadné zboží ve lhůtě uvedené v předchozí větě prodávajícímu vrátit a navrhnout způsob 

vyřízení reklamace.  



 

 

4.  Kupující je oprávněn vrátit zboží, které nemá touto smlouvou, prodávajícím a výrobcem 

deklarované vlastnosti nebo obvyklé vlastnosti dodaného zboží nebo nebude vyhovovat 

parametrům zadaným v zadání veřejné zakázky a požadovat odpovídající náhradu. 

5.  Prodávající neodpovídá za vady, případně vzniklé škody, způsobené nevhodným 

uskladněním zboží po jeho předání kupujícímu, nedodržením předepsaných postupů 

k používání zboží a neodbornou manipulací se zbožím.  

6.  Dopravu oprávněně reklamovaného zboží zpět hradí prodávající. Stejně tak hradí 

prodávající náklady spojené s dopravou zboží do místa výkonu servisních prací 

spojených s odstraněním  vad v záruční době. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci 

do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží.  

7.   Prodávající může provedením servisních prací a služeb s nimi spojených pověřit jinou 

osobu. Při provádění těchto činností jinou osobou má prodávající vůči kupujícímu 

odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

8.  Kupující je oprávněn pozastavit uhrazení kupní ceny za dodané zboží na účet 

prodávajícího do doby odstranění všech vad zboží. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

1. Za každý den prodlení prodávajícího s dodáním předmětného zboží se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení. Za každý den 

prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti podle této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 0,1% z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení. Smluvní 

pokuta je splatná v termínu určeném ve vyúčtování kupujícího.  

 

2. Za každý den prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.  

 

3. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, která 

vznikne porušením smluvní povinnosti zajištěné smluvní pokutou.   

 

 

X.  

Ostatní ujednání 

1.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a lze ji 

měnit či doplňovat pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

2.  Smlouvu je možno ukončit dohodou nebo výpovědí bez udání důvodů, a to s výpovědní 

lhůtou jednoho měsíce, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce, 

následujícího po doručení výpovědi.  

3.  Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny prostřednictvím místně 

příslušného soudu. 

4.  Smlouva se uzavírá na dobu určitou od uzavření do 31. 12. 2016 

5.  Nedílnou součást smlouvy tvoří příloha: 1- Cenová nabídka. 



 

 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 

uveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na 

portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

 

XI. 

 Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků 

podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, příp. údaje z této smlouvy, včetně všech 

jejich příloh může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí 

objednatele zveřejněna. 

6.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jeden 

stejnopis a kupující obdrží dva stejnopisy. 

7.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, odpovídá jejich svobodné vůli, 

smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Přílohy: č. 1 – Cenová nabídka ze dne 20. 01. 2016 

 

 

V Kroměříži dne 28.01.2016     V Kroměříži dne 28.01.2016 

    

 

 

 

 

Ing. Josef Maixner, v. r.        Mgr. Jaroslav Němec, v. r 

……………………………..     …………………….................

                                                                          

                                                                           

                jednatel                    starosta města Kroměříže 

(prodávající)             (kupující) 

 


