RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 a ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")
Město Znojmo
se sídlem:

IČO:

Obroková 1/12, Znojmo, PSČ 669 22

00293881
CZ00293881

DIČ:
jednající:

Janem Groisem, MBA, starostou města
povinný subjekt dle § 2 odst.l zákona č. 340/2015 Sb., (o registru smluv),
v platném znění

kontaktní osoba:

Ing. Lubomír Otepka, vedoucí oddělení správy dat a informačních
technologií, MěÚ Znojmo

telefon:
e-mail:

+420 603 888 385
lubomir.otepka@muznojmo.cz

(dále jen „Kupující")
a
Petr Jirchář
se sídlem:
IČO:

Veselí nad Lužnicí - Horusice 94, PSČ 39181

DIČ:

11341513
CZ6004150163

kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Vlasta Peterková
+420 603 589 291
v.peterkova@incopy.org

(dále jen „Prodávající")
(společně také jako „Smluvní strany")
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou kupní smlouvu
(dále jen „smlouva")
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I.
Předmět smlouvy
1} Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího zajistit na základě písemné objednávky
Kupujícího dodání spotřebního materiálu specifikovaného v příloze, která je nedílnou
součástí této smlouvy (dále jen „zboží dle sortimentu") a to za cenu dle vítězné nabídky,
podané Prodávajícím ve veřejné zakázce malého rozsahu vedené u Kupujícího pod ev.č.
VZ2020-066-PRO-IT v e-aukci ID 2059, konané Kupujícím dne 16.10.2020, jakož i jiné zboží
uvedené v katalogu, který byl součástí nabídky podané Prodávajícím k veřejné zakázce, na
jejímž základě byla uzavřena tato smlouva (dále jen „katalogové zboží" nebo „zboží").
2) Prodávající se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodávat Kupujícímu na základě jeho
objednávek, o jejichž potřebě je za Kupujícího oprávněn rozhodovat a které je za Kupujícího
činit oddělení správy dat a informačních technologií Městského úřadu Znojmo, spotřební
materiál za podmínek uvedených v této smlouvě a Kupující se zavazuje za podmínek
uvedených v této smlouvě mu za to zaplatit.
3) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 roky (24 kalendářních měsíců), ode dne jejího
podepsání oběma smluvními stranami nebo do okamžiku, kdy kupní cena spotřebního
materiálu dodávaného na základě této smlouvy v souhrnu dosáhne peněžní částky
2 miliony Kč bez DPH, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. Smluvní strany se v
této souvislosti výslovně dohodly, že celková výše úplaty dle této smlouvy za celou dobu
trvání této smlouvy nesmí přesáhnout částku 2 miliony Kč bez DPH, tzn,, že maximální
částka, kterou Kupující na základě této smlouvy může zaplatit Prodávajícímu jakožto kupní
cenu dodaného spotřebního materiálu, činí 2 miliony Kč bez DPH. Prodávající se v této
souvislosti zavazuje, že nebude po Kupujícím požadovat zaplacení kupní ceny v částce vyšší
než 2 miliony Kč a že Kupujícímu nevyúčtuje částku vyšší, než je stanovený limit. Poruší-li
Prodávající tento svůj závazek, není Kupující povinen částku převyšující stanovený limit
Prodávajícímu zaplatit.
4) Na dodávky zboží dle sortimentu, uvedeného v příloze této smlouvy, nebude Prodávající
poskytovat náhradní plnění.
II.
Závazky smluvních stran
1) Kupující je na základě této smlouvy oprávněn objednávat u Prodávajícího spotřební
materiál specifikovaný v článku I. odst. 1 této smlouvy. Prodávající se zavazuje objednávky
Kupujícího akceptovat a dodat Kupujícímu objednané zboží.
2) Prodávající je povinen dodat zboží dle této smlouvy na základě zaslaných dílčích objednávek
Kupujícího. Každá dílčí objednávka Kupujícího musí být písemná (zaslaná e-mailem) a musí
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obsahovat přesný výčet požadovaných druhů zboží a u každého druhu zboží počet
požadovaných kusů zboží {případně balení nebo sad) a termín dodání objednaného zboží.
3) Prodávající je povinen do 2 pracovních dnů zaslanou dílčí objednávku písemně potvrdit.
Pokud do 2 dnů není objednávka ze strany Prodávajícího potvrzena má se za to, že byla
přijata bez výhrad.
4) Prodávající splní svou povinnost dodat objednané zboží jeho předáním Kupujícímu v době
dodání a místě dodání dle objednávky, kdy místem plnění dodávek bude sídlo Kupujícího,
či jiné místo specifikované Kupujícím, vždy však v intravilánu města Znojma. Náklady
spojené s dopravou do místa plnění hradí Prodávající.
5) Prodávající je povinen dodávat zboží nové, řádně zabalené, ve standardní kvalitě a
v dohodnutém množství.
6) Prodávající se zavazuje, že pokud dojde v průběhu trvání této smlouvy k technologickým
změnám u některého zboží dle sortimentu uvedeného v příloze, dodá Prodávající takovou
náhradní položku zboží, která odpovídá požadovanému nebo vyššímu standardu a
kvalitativním vlastnostem původní položky, a to za stejných podmínek a při dodržení stejné
kupní ceny, která je stanovena u zboží dle sortimentu uvedeného v příloze.
7) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kupující není povinen zboží dle této smlouvy
objednávat, tzn., nebude-li ze strany Kupujícího učiněna příslušná objednávka, nemůže se
Prodávající domáhat plnění této smlouvy.
8) Kupující se uzavřením této smlouvy nezavazuje k minimálnímu odběru zboží dle
sortimentu, uvedeného v příloze.
9) Prodávající se zavazuje na vyžádání Kupujícího doložit ke zboží bezpečnostní listy.

III.
Termín plnění
Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží dle objednávek Kupujícího. V případě, že
Prodávající nebude s navrženým termínem souhlasit, bez zbytečného odkladu to oznámí
Kupujícímu a dohodne s ním nový termín. Nebude-li dohodnuto jinak, je Prodávající povinen
objednané zboží dodat Kupujícímu vždy nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne doručení
objednávky Prodávajícímu.
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IV.
Kupní cena

1) Kupní cenou, pokud jde o zboží dle sortimentu, se rozumí cena jednotlivých druhů zboží dle
sortimentu uvedeného v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy. Tyto nabízené
kupní ceny jsou cenami nejvýše přípustnými, které nelze překročit.
2) Kupní ceny zboží dle sortimentu, uvedeného v příloze, lze překročit pouze v případě, že
dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících
výši DPH.
3) Pokud jde o katalogové zboží, pak se kupní cenou rozumí cena uvedená v katalogu, který
byl součástí nabídky podané Prodávajícím k veřejné zakázce, na jejímž základě byla
uzavřena tato smlouva (dále také jen „katalogová cena"). Zvýší-li Prodávající v budoucnu
katalogovou cenu, vychází kupní cena (před snížením o danou slevu) ze zvýšené katalogové
ceny za podmínky, že zvýšení katalogové ceny Prodávající Kupujícímu prokazatelně před
učiněním objednávky oznámil (písemně i v elektronické podobě). V případě snížení
katalogové ceny vychází kupní cena (před snížením o danou slevu) ze snížené katalogové
ceny vždy.
4) K ceně zboží je Prodávající oprávněn přičíst zákonnou sazbu DPH v její aktuální platné výši.
Prodávající přitom odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.
5) V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené či související s řádným dodáním
objednaného zboží na místo dodání určené v objednávce.
V.
Platební podmínky
1) Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za dodávky zboží na základě
daňového dokladu. Daňový doklad, vystavený Prodávajícím, musí splňovat všechny
náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných
ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
2) Pokud daňový doklad nebude splňovat náležitosti řádného účetního a daňového dokladu,
je Kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě opraveného či doplněného daňového dokladu.
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3) Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu převodem na účet ve lhůtě 30 kalendářních dnů
ode dne doručení příslušného daňového dokladu Kupujícímu; stejná lhůta splatnosti platí i
při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokud, náhrad škody aj.) dle
této smlouvy.
4) Dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy, zavazují se smluvní strany provést
vzájemné vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k ukončení
Smlouvy.
5) Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
Kupujícího.
6) Zálohy Kupující neposkytuje.
VI.
Odpovědnost za vady a záruka
1) Prodávající poskytuje na zboží zákonnou záruku. Záruční doba počíná běžet ode dne
převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat
odstraňování případných vad zhotovitelem.
2) Vady zjevné při dodání zboží a zjistitelné při prohlídce zboží je Kupující povinen oznámit
Prodávajícímu ihned při převzetí zboží nebo po jeho celkovém zkontrolování odpovědnými
osobami. Tyto vady Kupující uvede do dodacího listu, popř. zašle e-mailem, v němž
Prodávajícímu navrhne způsob odstranění těchto vad.
3) V případě, že budou kupujícím po převzetí zboží na tomto zjištěny vady, má kupující právo
uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ustanovením § 2099 až § 2117 občanského
zákoníku.
4) Vlastnické právo k dodávkám a nebezpečí škody na věci přejde z Prodávajícího na
kupujícího okamžikem jejich převzetí Kupujícím v místě plnění.

VII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty
1) Sankční ujednání za porušení závazku ze smlouvy na straně Prodávajícího:
a)

smluvní pokuta za prodlení s dodáním zboží ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,05 %
z ceny dílčí dodávky, které se prodlení týká, za každý den prodlení,
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b)

smluvní pokuta za prodlení s výměnou vadného zboží ve výši 0,05 % z ceny dílčí dodávky,
které se prodlení týká, za každý den prodlení.

2) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
3) Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody
způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
4) Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den
prodlení.
5) V případě prodlení Kupujícího se zaplacením oprávněně fakturované kupní ceny je tento
povinen zaplatit maximálně úroky z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
6) Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uplatnění smluvní
pokuty Kupujícím Prodávajícímu. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá
právo Kupujícího účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o
způsobu úhrady smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady
smluvní pokuty, a to i formou započtení proti kterékoliv splatné pohledávce Prodávajícího
vůči Kupujícímu.
Vlil.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými
a odsouhlasenými oběma Smluvními stranami.
2) Prodávající bere na vědomí a činí nesporným, že Kupující se touto smlouvou nezavazuje
nakupovat předmětné zboží výhradně od Prodávajícího.
3) Vypovědět může tuto smlouvu kterákoliv ze smluvních stran a to písemnou výpovědí,
přičemž výpovědní doba činí dva týdny (14 kalendářních dnů) a výpovědní doba počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
4) Prodávající nesmí bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.
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5) Pro případ, že se některé od ostatního obsahu oddělitelné ustanovení této smlouvy stane
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6) Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její
doručení odmítne, či jinak znemožní.
7) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění
nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
skutečnost, že Prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), je Kupující
oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně
ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu Kupujícího
vůči Prodávajícímu. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud číslo účtu Prodávajícího
uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
ve smyslu § 96 ZDHP, je Kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty
zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude
považována za řádné splnění dluhu Kupujícího vůči Prodávajícímu.
8) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po dvou (2} vyhotoveních.
10) Prodávající je srozuměn s tím a bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o registru smluv"), a že tato kupní smlouva s ohledem na ustanovení § 2 odst. 1
písm. b) zákona o registru smluv podléhá uveřejnění v registru smluv. Kupující se tímto
zavazuje smlouvu včetně přílohy a její případné dodatky řádně zveřejnit dle zákona o
registru smluv a prodávajícímu do 15 dnů od zveřejnění doručit prostřednictvím e-mailu
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
11) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
12) Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha - zboží dle sortimentu.
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13) Uzavření smlouvy schválila Rada města Znojma usnesením 83/2020 ze dne 26.10.2020 bod
č. 3859.

Ve Znojmě dne:

V Horusicích dne:

1 1 11. 2020

za Kupujícího:

, Zt?

za Prodá

J

Petr Jirchář

OJMO

9 22 Znojmo

JiRCHÁŘ Petr
Homsice 94
391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.: 381 251 564
iČ; 11341513° DIČ: CZ6004150163

m copy
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Příloha Rámcové kupní smlouvy - Zboží dle sortimentu

Název sortimentu

1

Tonery B431 black-P/N 44917602

2

Tonery C301 black -P/N 44973536

3

Tonery C301 cyan -P/N 44973535

4

Tonery C301 magenta -P/N 44973534

5

Tonery C301 yellow -P/N 44973533

6

Tonery C5550 black -P/N 43324424

7

Tonery C5550 cyan -P/N 43324423

8

Tonery C5550 magenta -P/N 43324422

9

Tonery C5550 yellow -P/N 43324421

10

Tonery ES4131 black -P/N 44917607

11

Tonery ES4132 black -P/N 45807116

12

Tonery ES5462 black -P/N 44973512

13

Tonery ES5462 cyan -P/N 44973509

14

Tonery ES5462 magenta -P/N 44973510

15

Tonery ES5462 yellow -P/N 44973511

16

Tonery ES6410 black -P/N 44315320

17

Tonery ES6410 cyan -P/N 44315319

18

Tonery ES6410 magenta -P/N 44315318

19

Tonery ES6410 yellow -P/N 44315317

20

Tonery ES7170 black -P/N 45460502

21

Tonery ES7470 black -P/N 45396216

22

Tonery ES7470 cyan -P/N 45396215

23

Tonery ES7470 magenta -P/N 45396214

24

Tonery ES7470 yellow -P/N 45396213

25

Tonery ES8451/61 black -P/N 44059260

26

Tonery ES8451/61 cyan -P/N 44059259

27

Tonery ES8451/61 magenta -P/N 44059258

28

Tonery ES8451/61 yellow -P/N 44059257

29

Válcové jednotky B431 black -P/N 44574302

30

Válcové jednotky C301 CMYK -P/N 44968301

31

Válcové jednotky C5550 black -P/N 43381724

32

Válcové jednotky C5550 cyan -P/N 43381723

33

Válcové jednotky C5550 magenta -P/N 43381722

34

Válcové jednotky C5550 yellow -P/N 43381721

35

Válcové jednotky ES4131; ES4132 black -P/N 01283601

36

Válcové jednotky ES5462 CMYK -P/N 01282903

Cena za kus

Příloha Rámcové kupní smlouvy - Zboží dle sortimentu

Název sortimentu
37

Válcové jednotky E56410 black -P/N 01272904

38

Válcové jednotky E56410 cyan -P/N 01272903

39

Válcové jednotky E56410 magenta -P/N 01272902

40

Válcové jednotky ES6410 yellow -P/N 01272901

41

Válcové jednotky ES7170 black -P/N 45456302

42

Válcové jednotky ES7470 black -P/N 01333304

43

Válcové jednotky ES7470 cyan -P/N 01333303

44

Válcové jednotky ES7470 magenta -P/N 01333302

45

Válcové jednotky ES7470 yellow -P/N 01333301

46

Válcové jednotky ES8451/61 black -P/N 01247404

47

Válcové jednotky ES8451/61 cyan -P/N 01247403

48

Válcové jednotky ES8451/61 magenta -P/N 01247402

49

Válcové jednotky ES8451/61 yellow -P/N 01247401

50

Fuser C301; ES5462 -P/N 44472603

51

Pásová jednotka C301; ES5462 -P/N 44472202

52

Fuser C5550-P/N 43363203

53

Pásová jednotka C5550-P/N 43363412

54

Fuser ES6410-P/N 44289103

55

Pásová jednotka ES6410 -P/N 44341902

56

Maintenance Kit ES7170 -P/N 45435104

57

Fuser ES7470 -P/N 45380003

58

Pásová jednotka ES7470 -P/N 45381102

59

Spony ES7470-P/N 45513301

60

Fuser ES8451/61 -P/N 01206601

61

Pásová jednotka ES8451/61 -P/N 01206701

Cena za kus

