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RÁMCOVÁ DOHODA 

uzavřená nikoli na řad níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 132 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále též „OZ“) a (dále též „dohoda“) mezi: 

 

1. Psychiatrická nemocnice Bohnice 
 se sídlem:   Praha 8 – Bohnice, Ústavní 91/7, PSČ: 181 02  
        IČO:  000 64 220 
        DIČ:   CZ00064220 

Bankovní spojení:  Česká národní banka, č. účtu: 16434081/0710 
zastoupená: :        MUDr. Martinem Hollým, MBA, ředitelem  

       dále jen „kupující“ 
 
2.  Instalatérské potřeby Šátek CZ s.r.o. 
 se sídlem:   Poděbrady, Velké Zboží 169/VII, PSČ: 290 01 
 zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze 
 IČO: 264 98 979 
 DIČ: CZ26498979 
 Bankovní spojení:  ČS, a.s. Poděbrady, 505328319/0800 

Zastoupená :  Lenkou Šátkovou, jednatelkou 
dále jen „prodávající“ 
 

        dále jen „prodávající nebo příslušný prodávající“ 
 
        a 

 
(kupující a prodávající společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 
navazující na veřejnou zakázku, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení,  pod názvem „Instalatérský a 
topenářský materiál“, zadanou v souladu s §53 odst. 1 ZZVZ. Ustanovení této dohody je třeba vykládat v 
souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, jakož i s nabídkami prodávajících na plnění veřejné 
zakázky. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky je dle NIPEZ „44115210-4 Instalatérské materiály“ a 
„39715200-9 Topenářské zařízení“. 
 

Článek I. 
Předmět dohody 

 

1. Předmětem této rámcové dohody je závazek prodávajícího řádně a včas dodávat kupujícímu 
instalatérský a topenářský materiál (dále jen „předmět plnění“) po dobu 24 měsíců dle specifikace 
uvedené v příloze č. 1 – Specifikace položek prodávajícího, která je nedílnou součástí této dohody.  

2. Předmětem rámcové dohody jsou i dodávky ostatního instalatérského a topenářského materiálu, 
výslovně neuvedeného v příloze č. 1 této rámcové dohody.  

3. Prodávající prohlašují, že předmět plnění zajistí vlastními prostředky a silami. 

4. Kupující se touto rámcovou dohodou zavazuje řádně a včas dodaný předmět plnění od prodávajícího 
odebírat a plnit z toho vyplývající finanční závazky dle příslušných ustanovení této dohody. 

 
Článek II. 

Místo plnění  
 

1. Místem plnění je sklad MTZ a instalatérská dílna nacházející se v areálu sídla kupujícího.  
 

Článek III. 
Termín plnění 

 
1. Rámcová dohoda se sjednává na dobu určitou, a to na období 24 měsíců ode dne její účinnosti. 
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Článek IV.  
Dodací podmínky 

1. Kupující uzavřel rámcovou dohodou se jedním prodávajícím, která se v hodnocení nabídek umístila na 
prvním místě ve výběrovém řízení „Instalatérský a topenářský materiál“. 

2. Jednotlivá plnění veřejné zakázky budou realizována s vybraným prodávajícím na základě nabídky cen, 
nabídnutých do výběrového řízení a na základě možných dílčích poptávkových řízení. Prodávající 
v případě poptávky předloží svoje nabídky do 3 pracovních dnů. 

3. Jednotlivé dílčí dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné emailové objednávky odeslané 
v této dohodě obsaženými kontaktními osobami do maximálně 5 pracovních dnů od data odeslání 
objednávky kupujícím. Objednávka bude obsahovat zejména údaje o požadovaném množství a dodací 
lhůtě.  

4. Akceptací objednávky dojde mezi prodávajícím a kupujícím k uzavření dílčí kupní smlouvy. Prodávající 
odesílá potvrzení o přijetí objednávky kontaktní osobě kupujícího pro převzetí předmětu plnění, uvedené 
v odst. 13 tohoto článku. Pokud nebude objednávka uplatněna kontaktní osobou kupujícího dle této 
dohody, nebude prodávajícím akceptována. Nepotvrdí-li prodávající přijetí objednávky do 2 pracovních 
dnů od jejího odeslání, stává se uplynutím této lhůty objednávka platnou bez ohledu na to, že nebyla 
potvrzena. 

5. V případě havarijního stavu, který bude vždy uveden v objednávce, budou nabídky předloženy 
maximálně do 2 hodin od odeslání poptávky a  dodávky budou realizovány do maximálně 24 hodin od 
data objednání. Jestliže ve výjimečných případech prodávající nemůže předmět plnění dodat v tomto 
termínu, neprodleně to oznámí kupujícímu a současně sdělí náhradní termín dodání. Pokud kupující 
neobdrží žádnou nabídku, může tuto situaci řešit nákupem u jiného dodavatele. 

6. Prodávající se zavazuje dodávat předmět plnění ve specifikaci a rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této 
dohody s tím, že kupující si v průběhu trvání této dohody vyhrazuje právo v případě potřeby odebírat i 
instalatérský a topenářský materiál zde neuvedený. 

7. Celkový objem předmětu plnění na 24 měsíců, uvedený v příloze č. 1 této dohody, je pouze 
předpokládaný a tedy kupující nemůže prodávajícímu zaručit, že odebere konkrétní objem předmětu 
plnění.  

8. Nákup dalšího instalatérského a topenářského materiálu, který není vyspecifikován  v příloze č.1 této 
dohody se bude realizovat s vybraným prodávajícím na základě dílčích poptávkových řízení stejným 
způsobem, jaký je výše popsán pro specifikované položky. 

9. Kupující se zavazuje umožnit přístup prodávajícímu do jeho areálu za účelem plnění závazků 
vyplývajících z této dohody s tím, že prodávající je povinen respektovat dopravní a podobná omezení 
v tomto areálu platící. 

10. Dodávky budou realizovány v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.  

11. Předmět plnění bude kupujícímu předán v neporušených obalech (pokud je relevantní), bez zjevného 
poškození, ve stavu způsobilém k okamžitému užívání 

12. Dodávka se považuje dle této dohody za splněnou, pokud předmět plnění bude řádně a včas předán 
kupujícímu včetně příslušných dokladů, které se k němu vztahují. Předání a převzetí bude potvrzeno 
podpisem dodacího listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jako jediné správné potvrzení 
převzetí předmětu plnění je čitelně napsané jméno předávající a přebírající osoby, jejich podpis, datum 
převzetí, případně razítko kupujícího. Jinak se považuje dodací list za neplatný. 

13. Kontaktní a oprávněnou osobou k převzetí předmětu plnění za kupujícího:    

jméno:   Josef Semerák   
tel.:            +420 284 016 165 
mobil: +420 734 268 766 
email:        josef.semerak@bohnice.cz  

14. Předmět plnění musí být označen řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Článek V. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Maximální kupní cena prodávajícího je určena jako výstupní cena z výsledku výběrového řízení ve výši 
1,776.067,40 korun českých, k níž bude připočtena zákonná sazba DPH.  

mailto:josef.semerak@bohnice.cz
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2. Cena dalšího instalatérského materiálu, který by kupující případně odebral nad rámec přílohy č. 1 bude 
stanovena s vybraným prodávajícím na základě dílčích poptávkových řízení.  

3. Cena jednotlivých položek předmětu plnění je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího 
(např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky, finanční vlivy – 
inflace, předpokládaný vývoj kurzu české koruny k zahraničním měnám apod.). 

4. Ceny v Kč bez DPH specifikované v příloze č. 1 jsou ceny konečné a neměnné po celou dobu trvání 
dohody s tím, že k ní může být připočtena zákonem stanovená sazba DPH. 

5. Na základě potvrzené objednávky vystaví prodávající daňový doklad (fakturu) splňující všechny 
náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Na faktuře bude uvedeno číslo 
objednávky nebo číslo dohody kupujícího, k faktuře bude připojená i kopie kupujícím potvrzeného 
dodacího listu, bez něj faktura nebude přijata a proplacena.  

6. Kupující se zavazuje hradit prodávajícímu cenu řádně a včas dodaného předmětu plnění na základě 
daňového dokladu a je oprávněn vrátit prodávajícímu vadný daňový doklad až do lhůty splatnosti. 
V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem 
doručení bezchybného daňového dokladu. 

7. Splatnost řádně a včas dodaného daňového dokladu se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu kupujícímu. Dnem splnění platební povinnosti faktur se rozumí den odepsání 
příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

8. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

9. Cenu předmětu plnění je možné změnit pouze v případě, že dojde v období trvání této dohody u 
předmětu plnění ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH.  

 
Článek VI. 

Záruka na jakost 

1. Prodávající odpovídá za to, že dodaný instalatérský materiál je způsobilý k užití v souladu s jeho určením, 
má vysoutěženou jakost a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů.  

2. Prodávající poskytuje záruku na každou položku předmětu plnění v minimální délce trvání 24 měsíců ode 
dne převzetí bezvadného předmětu plnění kupujícím, pokud výrobce nebo dovozce neposkytuje záruční 
dobu delší. V takovém případě se délka záruční doby na příslušný předmět plnění bude řídit záruční 
dobou výrobce nebo dovozce tohoto předmětu plnění. 

3. Pokud dojde při předání předmětu plnění prodávajícím k neshodě s objednávkou v množství a/nebo 
kvalitě, kupující je povinen uplatnit písemně reklamaci. Při reklamaci ohledně množství musí prodávající 
dodat chybějící množství předmětu plnění do 2 pracovních dnů od reklamace. Při reklamaci ohledně 
kvality musí prodávající nahradit vadný předmět plnění jiným bezvadným nejpozději do 5 kalendářních 
dnů od reklamace. 

4. Záruční lhůta na reklamovanou věc se přerušuje a po odstranění vady opravou nebo výměnou za 
bezvadný výrobek opět pokračuje od data převzetí opravené nebo vyměněné věci kupujícím od 
příslušného prodávajícího..  

5. Prodávající jsou povinni po obdržení reklamace písemně do 2 pracovních dnů oznámit kupujícímu, zda 
reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává a ev. neprovede odstranění vady bezplatně. 

6. Smluvní strany se dohodly, že: 
6.1. neodstraní-li příslušný prodávající reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku  

dohody; a/nebo  
6.2. nezahájí-li příslušný prodávající odstraňování vad v termínech dle odst. 3 tohoto článku  

dohody; a/nebo  
6.3. oznámí-li příslušný prodávající kupujícímu  před uplynutím doby k odstranění vady  předmětu 

plnění, že vadu neodstraní; a/nebo  
6.4. je-li zřejmé, že příslušný prodávající reklamované vady předmětu plnění ve lhůtě stanovené 

odstavcem 3 tohoto článku dohody neodstraní, má kupující vedle výše uvedených oprávnění 
též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění příslušného prodávajícího, provedení 
oprav třetí osobě. Kupujícímu v takovém případě vzniká vůči příslušnému prodávajícímu 
oprávnění, aby mu prodávající zaplatil částku připadající na cenu, kterou kupující třetí osobě v 
důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárokem kupujícího, vzniklým vůči příslušnému 
prodávajícímu, v důsledku odpovědnosti za vady předmětu plnění zůstává nedotčeno právo 
kupujícího účtovat příslušnému prodávajícímu smluvní pokutu. 
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Článek VII. 
Nabytí vlastnického práva  

 
1.  Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem jeho převzetí dle čl. IV. odst. 13 této 

dohody. 

 
Článek VIII. 

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
 

1. V případě prodlení s úhradou oprávněně vyfakturované finanční částky je prodávající oprávněn 
požadovat po kupujícím úrok z prodlení v zákonné výši.  

7. V případě prodlení prodávajícího s plněním závazků z této dohody je tento povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny řádně a včas nedodané části předmětu plnění za každý den 
prodlení ve lhůtě 30 dnů a 0,5% z ceny nedodané části předmětu plnění za každý den prodlení ve lhůtě 
delší než 30 dnů 

8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní od data, kdy byla povinné smluvní straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení, a to na účet oprávněné strany uvedený v této výzvě. 

9. Zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla 
smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením dohody. 

 
Článek IX. 

Platnost rámcové dohody 
 

1. Rámcová dohoda končí svojí platnost buď uplynutím času, výpovědí, odstoupením od dohody, dohodou 
smluvních stran, nebo vyčerpáním celkové předpokládané částky  2,200.000 Kč bez DPH, a to za 
vysoutěženou kupní cenu dle článku V.1. i nákup ostatních položek dle článku V.2 . 

2.    Platnost této dohody může být před uplynutím sjednané doby platnosti ukončena na základě písemné 
dohody smluvních stran nebo na základě písemné výpovědi učiněné jednou ze smluvních stran a 
doručené druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Výpovědní doba 
se počítá od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Od této dohody může být rovněž odstoupeno 
v případě, že je tak v této dohody dohodnuto a/nebo v případě, že druhá smluvní strana podstatným 
způsobem poruší své smluvní povinnosti. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného 
vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. 

3.    Od dohody může prodávající odstoupit v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší 
než 60 dnů po splatnosti a pokud tento nesjedná nápravu, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost 
prokazatelně upozorněn, a to ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od doručení upozornění. 

4. Od dohody může kupující odstoupit v případě, že prodávající předmět plnění neplní řádně a včas a pokud 
tento nesjedná nápravu, přestože byl kupujícím na tuto skutečnost písemně upozorněn a to ve lhůtě do 7 
kalendářních dnů od doručení upozornění. 
 

Článek X. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Ostatní neupravené vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem zejména OZ 

2. V případě změn právního řádu, které podstatným způsobem změní smluvní vztah, smluvní strany 
provedou do jednoho měsíce jednání o příslušných úpravách této dohody. 

3. Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této dohody nemají přednost před ujednáními v této 
dohodě, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

4. Změní-li se po uzavření dohody okolnosti do té míry, že se plnění podle dohody stane pro některou ze 
smluvních stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající z dohody.  

5. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z dohody třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

6. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění je prodávající 
povinen poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční 
kontroly 
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7. Každá ze smluvních stran souhlasí, aby druhá smluvní strana za účelem sjednání a uzavření této dohody 
zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné a automatizované podobě osobní údaje pověřených 
zaměstnanců, a prohlašují, že jejich zaměstnanci byli poučeni o svých právech v souvislosti se 
zpracováním svých osobních údajů a že jde o zpracování pro účely oprávněných zájmů správce ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a souvisejících českých právních 
předpisů. 

 
Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.  

2. Jakékoliv změny nebo doplňky této dohody, včetně její přílohy, musí být provedeny formou písemných, 
chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných všemi smluvními stranami. 

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 
Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní 
strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní 
strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku 
předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana 
byla v prodlení se svými povinnostmi dle dohody. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na 
dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny. 

4. Jednotlivá ustanovení dohody jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí 
neplatnost celku. Pokud by se v důsledku vydání obecně závazného právního předpisu kterékoliv 
ustanovení dohody dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval neplatnost, bude 
tato posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a smluvní strany se v této věci budou 
řídit obecně závaznými právními předpisy. 

5. Dohoda zahrnuje úplnou dohodu smluvních stran a neexistují žádné jiné ústní ani písemné dohody, 
kterými by se dohoda řídila. Její obsah lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými všemi 
smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že jména kontaktních osob a kontaktní údaje uvedené 
v této dohodě lze měnit jednostranným písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně. 

6. Jakékoliv informace, oznámení a sdělení, které mají být sděleny jednou ze smluvních stran druhé 
smluvní straně, budou považovány za řádně předané, pokud budou osobně předány kontaktní osobě 
nebo zástupci druhé smluvní strany nebo pokud budou zaslány doporučenou poštou na adresu smluvní 
strany uvedenou v této dohodě. 

7. Nedílnou součástí dohody je příloha č. 1 - Specifikace položek. 

8. Kontaktní osoby ve věcech této dohody jsou: 
kupující: 
- ve věcech smluvních: 

jméno:       Ing. Ludmila Novotná, oddělení nákupu   
tel.:           +420 284 016 162 

email:        ludmila.novotna@bohnice.cz  

 
 

- ve věcech plnění dohody a dodávek: 
jméno:   Josef Semerák   
tel.:            +420 284 016 165 
mobil: +420 734 268 766 

  email:        josef.semerak@bohnice.cz 

 prodávající: 
jméno:  Jan Poláček 
tel.:  +420 606 630 354  
email: nabidky@satekmm.cz 

 
s tím, že změna osob uvedených shora se nepovažuje za změnu dohody dle odst. 2. výše a postačí tak 
písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně. 
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9. Za účelem zveřejnění této dohody uděluje prodávající souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých 
osobních údajů v registru smluv a na profilu kupujícího. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této 
dohody za obchodní tajemství.  

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody v Informačním systému Registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že kupující zajistí zveřejnění této 
dohody, včetně veškerých příloh a případných dodatků v Informačním systému Registru smluv, a to 
způsobem dle shora uvedeného předpisu. 

11. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tuto uzavírají nikoliv 
v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
       V …………………..dne ………………                                       V Praze dne ………………… 
  
 
 
 
           ………………………………….….                           ……..….……………………………. 

Instalatérské potřeby Šátek CZ s.r.o.                         Psychiatrická nemocnice Bohnice 
               Lenka Šátková            MUDr. Martin Hollý, MBA 
           jednatelka                                                                                     ředitel    

                                                             
 
 
 
 
  
 
 
  


