Rámcová smlouva o uzavírání kupních smluv, dodacích a platebních podmínkách
č.
I.
Smluvní strany
1.
Kupující:
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Sídlo:
Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČ:
60075775
Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu:
249441469/0300
Zastoupen ve věcech smluvních:
M gr Antonín Sekyrka fasekvrka@evmceska.cz.
tel. 72B 940 214)
Zastoupen ve věcech technických: Mgr. et Mgr. Martin Štoudek fmstoudek@gymceska.cz. tel.
737 306 B24)
(dále jen kupující)

2. Prodávající: HES P ERl A s.r.o.
Sídlo:
Průběžná 2507/50,37004 České Budějovice
Zastoupený:
tng. Jiří Merie, jednatel
Bank. spojení: Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu:
7202701544/0600
IČ:
25166573
DIČ:
CZ25166573
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 72B7
(dále jen „prodávající") na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany")
tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
rámcovou smlouvu o uzavírání kupních smluv mezi stranami, platebních a dodacích podmínkách
(dále jen „Smlouva"):

1.

2.

1.

II.
Předmět a účel Smlouvy
Předmětem této Smfouvy je stanovení podmínek, kterými se budou řídit veškeré kupní smlouvy
uzavírané mezi smluvními stranami, jakož i práva a povinnosti stran z těchto kupních smluv
vyplývající, dodací a platební podmínky, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.
Prodávající se zavazuje prodávat kupujícímu zboží, a to náplně do tiskových a kopírovacích zařízení
uvedené v ceníku zboží, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy {dále jen „zboží"), na základě
jednotlivých kupních smluv (dále též „kupní smlouvy", „jednotlivá kupní smlouva" či „kupní
smlouva") a kupující se zavazuje zboží kupovat za podmínek a za cenu stanovenou touto
Smlouvou.

Uzavírání jednotlivých kupních smluv
Jednotlivá kupní smlouva bude vždy uzavřena následujícím způsobem:
1.1. Kupující zašle prodávajícímu objednávku, která bude obsahovat druh objednávaného zboží a
počet kusů zboží, jež mají být předmětem koupě. Není-li dále stanoveno jinak, je kupující
povinen učinit objednávku písemnou formou. Za písemnou formu dle tohoto čí. 1.1. je
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považována rovněž e-mailová komunikace. Objednávka bude učiněná osobou uvedenou včl.
X. odst. 2 této Smlouvy a touto osobou podepsána.
1.2. Výše kupní ceny za dodané zboží je stanovena v ČL V. této Smlouvy.
1.3. Kupní smfouva bude uzavřena okamžikem, kdy kupujícímu dojde písemné potvrzení
objednávky ze strany prodávajícího. Za písemnou formu dle tohoto £1.1.3. bude považována
rovněž e-mailová komunikace. Pokud prodávající písemnou objednávku zadavatele nepotvrdí,
bere se tato za přijatou třetím dnem po odeslání objednávky kupujícím na adresu
prodávajícího.
2. Na zákíadě uzavřené kupní smlouvy je prodávající povinen odevzdat kupujícímu zboží, jež je
předmětem koupě dle této jednotlivé kupní smlouvy, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo
k tomuto zboží a kupující je povinen uvedené zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní
cenu.

1.
2.

1.

2.

3.
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IV.
Doba a místo plnění
Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží na základě jednotlivé kupní smlouvy do týdne od
uzavření jednotlivé kupní smlouvy.
Jako místo plnění, tedy místo, kde dojde k odevzdání a převzetí zboží se sjednává Gymnázium,
České Budějovice, Česká 64.
V.
Kupní cena
Kupní cena za předmět koupě v jednotlivých kupních smlouvách bude stanovena v souladu
s cenami zboží uve děným i v ce níku zboží, který tvoří příiohu této Srn louvy. V ta kto sta noven é ku pní
ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží (včetně nákladů
na dopravu do místa plnění, do, likvidace starých náplní, apod.J.
Ceny zboží uvedené v ceníku jsou platné po celou dobu účinnosti této Smlouvy vyjma případů dále
uvedených. Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH. DPH vypočte při prodeji prodávající díe platné
legislativy v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.
Doplnění ceníku o nové náplně (pro nově dokoupené tiskárny) bude aktualizováno dodatkem ke
Smlouvě.
Ceny jsou aktuální ke dni podpisu smlouvy. Ceny se mohou změnit vlivem nových ceníků výrobce
či nárůstem nebo poklesem zahraničních měn, dle kterých jsou ceny stanovovány. Tyto případné
změny budou aktualizovány dodatkem ke Smlouvě.

VI.
Platební podmínky
1. Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí zboží kupujícím na základě
prodávajícím vystavených daňových dokladů (faktur), a to na bankovní účet uvedený na těchto
daňových dokladech (fakturách), který je zároveň registrovaný v registru plátců (pro případ plátce
DPH). Strany se dohodly, že prodávající nebude požadovat a kupující nebude neposkytovat zálohy.
2. Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Kupní cena za zboží, jež je
předmětem jednotlivé kupní smlouvy, je splatná do 14 dnů od doručení daňového dokladu
(faktury) kupujícímu.
3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

VIL
Práva a povinnosti smluvních stran, dodací podmínky a odevzdání a převzetí zboží
1. Kupující bude zasílat prodávajícímu objednávky, elektronickou cestou na e mailovou adresu:
info@hesperia.cz. Objednávka je okamžikem jejího doručení e-mailem závazná pro kupujícího, a
to za předpokladu, že obsahuje náležitosti uvedené v čL FJI. odst. 1 bod 1.1. této Smlouvy a je
učiněna osobou uvedenou v čl. X, odst. 2 této Smlouvy a touto osobou podepsána.
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2. Prodávající je povinen:
2.1.
nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky doručit kupujícímu potvrzení
objednávky, a to na e-mail uvedený včl. XI. odst. 2 této Smlouvy nebo uvedený
v objednávce nebo na adresu kupujícího (dále též „potvrzená objednávka");
2.2.
dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité;
2.3.
zajistit, aby dodané zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu
splňovalo požadavky příslušných píatných ČSN.
3. Zboží odevzdá prodávající kupujícímu nejpozději v době plnění stanovené v čí. IV odstavec 1 této
Smlouvy. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující převzetím zboží.
4. Strany se dohodly, že prodávající je povinen odebírat od kupujícího prázdné náplně do tiskáren a
to vždy na výzvu kupujícího.
Vlil.
Odpovědnost za vady zboží a záruka
1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců, jež běží od převzetí zboží kupujícím. Pokud
je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena kratší záruční doba, platí ustanovení o
záruce dle předchozí věty tohoto odstavce a číánku Smlouvy.
2. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží
písemně na adrese prodávajícího pro doručování nebo na e-mail prodávajícího: infoPhesperia.cz.

tX.
Zánik Smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká kromě důvodů stanovených zák. č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, také:
1.1.
dohodou smluvních stran
1.2.
vyčerpáním finančního limitu před uplynutím doby trvání této Smlouvy - limit činí
200 000,- Kč bez DPH.
1.3.
Uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána
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X.
Závěrečná ustanovení
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, s účinností od jejího podpisu oběma smluvními stranami do
31.12.2019.
Objednávku dle čl. III. odst. 1.1 této Smlouvy jsou oprávněny činit tyto osoby: Mgr. Miroslav Kotláš,
e-mail: mkotlasvPavmčeska .cz. Mgr. et Mgr. Martin Stoudek, e-mail: mstoudekPavmceska.cz. Na
e-mail těchto osob se rovněž doručuje potvrzení objednávky prodávajícím.
Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se řídí
právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník.
Strany se dohodly, že případné spory budou řešeny místně přísíušným soudem dle sídla kupujícího.
Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byfa jakákoliv práva a
povinností dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, íedaže je ve
Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného sf strany potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly
nebo vědět musely, a které ]so u re Ieva ntn í ve vzta hu k uzavřen í této Smi ouvy. Kro mě ujistě ní, kte rá
si strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v
souvislosti s jakými kol Ev skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana
informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla
druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy
Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním,
výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsanýtn statutárními orgány nebo zmocněnými
zástupci obou smluvních stran. Pro tyto účely se za písemnou formu nepovažuje výměna emailových či jiných obdobných zpráv. Rovněž jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy
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8.
9.

10.
11.
12.

nepovazují. V případě změny osob uvedených v o d st 2 a 3 tohoto cl. a/nebo změny e-mailů
prodávajícího, na něž kupující doručuje objednávky dle £1. VII odst. 1 této Smlouvy, nebude
vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u níž tato změna nastane, oznámí písemně tuto
změnu druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné
smluvní stra ně.
Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy.
Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této
skutečnosti.
V případě, že nastane rozpor mezi touto Smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně
aplikována ústa nove ní této Smlouvy.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží jeden výtisk kupující a jeden výtisk
prodávající.

Příloha č . l - Ceník zboží

V Českých Budějovicích, dne 1.2. 2019

V Českých Budějovicích, dne 1.2. 2019

Za prodávajícího

Za kupujícího
G Y ! \ ^ Á Z ’U M

.....................
............................
. ...... .... .........................
|£ 25166573JltČ C I2 5 lS 6 ^ 3
Tůi. 30/
rOS -»

Ing. Jiří .........
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Soupis poptávaných tonerů
Tonery HP
CB435A
CB435AD
CE285A
CE2S5AO
CF400X
CF401X
CF402X
CF403X
CF217A
VáJce HP
CF219A
Tonery OKI

Jednotková cena bez DPH

1420,00
2550,00
1430,00
2858,00
1860,00
2070,00
2070,00
2070,00
1290,00
1450,00

C5S50 BK
C5850C
C5850 M
C5850Y
C310/330 BK
C310/330 C
C310/330 M
C310/330 Y
C822 BK
C822C
C822 M
C822Y
B432 -1 2 k
Válce OKI
C5B50 BK
C5850C
C58SOM
C58SOY
C310CMYK
C822 BK
C822 C
C822M
C822Y
Toner SHARP

2640,00
4400,00
4400,00
4400,00
1340,00
1815,00
1815,00
1815,00
1980,00
4680,00
4680,00
4680,00
3500,00

AR-M165

950,00

Celková cena bez DPH

82563,00

1270,00
1270,00
1270,00
1270,00
2800,00
3130,00
3130,00
3130,00
3130,00

