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Smluvní Strany

Prodávající:
Jméno:

Teenuiçamıshu

HRABEQŽKRÁL

dne:

RÁMcovÁ KuPNí SMLouvA

_

fr

i _*

„

'x

.ˇ r'

~'

'ı

vv

í [í *Ěìf: ÍÍjIŤl
._x ..\›

i*‹r›i;^vﬂ.'r131i\iø^. iz

/É(Áćlć'/ŽŠ/ ň

...ZMZ Úpice S.r.o ..................................

Zápis v obchod/živnost. rejstříku:
Zastoupený:

Doručovací adresa:

U.Úpice palackého 1097 ........................
...Úpice palackého 1097 ........................

IČ:

`„07554940 .............................................

DiČz

...CZ 07554940 .......................................

Sídlo:

Bankovní Spojení:

Číslo účtu:
Kontaktní Osoba:

(dále jen „prodávající")

Kupující:

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v Obchodním rejstříku:

příspěvková Organizace Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 52

ředitelem

Zastoupené:
Sídlo:

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 08 Hradec Kralove' 8

lČ:
DIČ;

64809447
C264809447

Bankovní Spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

(dálejen „kupujíci”)

ll.

Předmět smlouvy

po dobu její účinnosti
Předmětem této smlouvy je Sjednání závazných podmínek, kterými Se budou

prodávající Zaváže
Smluvní Strany řídit při uzavírání a realizaci kupních smluv, na jejichž Základě Se
- štěrkodrt' frakce
dodat (odevzdat) kupujícímu kupujícím Objednané Zboží, a to drcené kamenivo
Ze dne 24. 1.
119008
Č.
O/32mm (dále jen „Zboží“) v rozsahu určeném výběrovým řízením kupujícího

RŤ FRAKcE
2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „DRcENE' KAMEN/VO - ŠTĚRKOD

mu k nim nabýt
0/32mm" a nabídkou prodávajícího podanou do daného výběrového řízení, a umožní

zboží převezme a zaplatí Za něj
vlastnické právo, a na jejichž Základě Se kupující Zaváže, že
rámcové Smlouvy a další povinnosti
prodávajícímu kupní cenu dle této rámcové Smlouvy. Předmět

.
prodávajícího jsou dále vymezeny v zadávacích podmínkách zakázky

platnými právními předpisy České
Veškeré dodávané Zboží musí být nově a v Souladu se všemi
a českými technickými normami
republiky a Evropské unie (Zejména bezpečnostními a technickými)
tak doporučenými.
(ČSN, ČSN EN), které se vztahují ke zboží, a to jak Závaznými,

zakázce, Z nabídky prodávajícího
Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné
jícímu povinnosti vztahující se
nebo Zjiných podkladů pro vyhotovení Zakázky vyplývají prodáva
V této Smlouvě uvedeny, Smluvní
k realizaci předmětu Zakázky, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně
prodávajícího jsou Součástí obsahu
Strany Seìpro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti
ou kupní Smlouvou, a prodávající je
Závazkového vztahu založeného touto smlouvou, resp. příslušn
povinen je v plném rozsahu dodržet.

kami předmětné veřejné Zakázky, je
Prodávající prohlašuje, Že Se Seznámil Se zadávacími podmín
vaných kupujícím, Sjejich Obsahem
detailně obeznámen Srozsahem dodávek a Služeb požado
ky považuje z pohledu plnění veřejné
bezvýhradně souhlasí a veškeré kupujícím Stanovené podmín

zakázky Za bezvýhradně Závazné.

III.

Termín a místo plnění

[Q

dle dílčích objednávek S tím, že dodací
Termíny plnění: Ode dne uzavření této Smlouvy do 31.12.2019
te počet dnů, max. 10) od potvrzení
lhůta zboží do místa plnění je do ...10 ...................... (doplň
í Strany prokazatelně jinak.
objednávky prodávajícím kupujícímu, nedohoau-Ii Se Smluvn

u Objednávek s hodnotou plnění celkem
Objednávky mohou být činěny i jen telefonicky S výjimko
(která je Zachována i při použití e-maiiu) a
nad 50.000,-- Kč bez DPH, které musí mít písemnou formu
v takovém případě Stejnou formou.
potvrzovány a odsouhlasovány musí být kupujícímu prodávajícím
uskutečněno nejpozději do 2 dnů ode dne
Potvrzení a Odsouhlasení objednávky musí být prodávajícím
kupujícím. Potvrzení S dodatkem nebo
jejího telefonického učinëní (popř. doručení v písemné formě)
y, ani když podstatně nemění podmínky
Odchylkou není přijetím nabídky na uzavření kupní Smlouv

nabídky.
500 08 Hradec Králové. Doprava zboží do místa
Místem plnění je areál kupujícího - Na Brně 362,
plnění je zdarma, resp. je Zahrnuta v ceně Zboží.

ajícího dodat (odevzdat) Zboží Za Splněný
Zboží Se považuje Za dodané (Odevzdané) a Závazek prodáv
a písemným potvrzením převzetí Zboží
Okamžíkem převzetí zboží kupujícím bez vad na místě plnění
í převezme zboží Svadami, je Závazek
na dodacím listu Ze strany kupujícího. V případě, že kupujíc

prodávajícího dodat (odevzdat) Zboží splněn až okamžikem Odstranění poslední vady, kterou Zboží
vykazovalo v době převzetí.

lV.
Cena a platební podmínky
Kupní ceny Zboží jsou určeny v cenové nabídce prodávajícího, která je nedílnou součástí této smlouvy
(příloha Č. 1).

Vpřípadě, že dojde k úpravě Sazby daně Z přidané hodnoty, bude prodávající účtovat daň Z přidané
hodnoty ve výši platné v době uskutečnění Zdanitelného plnění.
Výše uvedené kupní ceny jsou Sjednány jako nejvýše přípustné po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
Jsou v nich Zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého
předmětu Smlouvy, tj. například i doprava Zboží do místa plnění.
Platba proběhne na Základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím nejpozději do 15 dnů

ode dne'předání a převzetí dodávky Zboží, přílohou faktury musí být dodací list písemně potvrzený
kupujícím.
Splatnost faktury Se Sjednává na 14 dnů Ode dne písemného vystavení faktury prodávajícím
Za předpokladu, že faktura bude doručena kupujícímu do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena kupujícímu později, prodlužuje se její Splatnost o počet dnů,

o nějž doručení faktury kupujícímu přesáhlo dobu Čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

Faktura se považuje Za řádně a včas Zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá

fakturovana' Částka odepsána Z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny Zákonné náležitosti (případně bude obsahovat
chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu dodací list písemně potvrzený kupujícím, je

kupující oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně vrátit prodávajícímu. Faktura

musí být vrácena do data její Splatnosti. Vtakovém případě kupující není v prodlení v případě jejího
nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu novou,

řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše
uvedené ustanovení o Splatnosti prvotně vystavené faktury.

Stane-li Se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a Zákona č. 235/2004 Sbs, o dani
Z přidané hodnoty (dálejen „ZDPH”), je povinen neprodleně o tomto informovat kupujícího.

V případě Zákonem stanovených důvodů ručení příjemce zdanitelného plnění Za nezaplacenou DPH
dle § 109 ZDPH, je kupující Oprávněn část ceny Za předmět plnění Odpovídající DPH uhradit přímo
na účet Správce daně vSouladu 5 ust. § 109a ZDPH. O tuto Část bude ponížena celková kupní cena a
prodávající Obdrží pouze cenu plnění bez DPH.

V.
Smluvní pokuty, Sankce, odstoupení od Smlouvy

l.

V případě prodlení kupujícího Se Zaplacením ceny za Zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu
úrok Z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky Za každý započatý den prodlení.

2 .

V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zboží je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu Smluvní
pokutu ve výši 0,1 % Z ceny řádně nedodaného Zboží (bez DPH) Za každý započatý den prodlení.
neuzavře
Vpřípadě porušení této rámcové Smlouvy prodávajícím vtom Smyslu, že prodávající
objednávky, je
v souladu s touto rámcovou Smlouvou s kupujícím kupní smlouvu ve Smyslu obdržené

3.

může kupující
taková Skutečnost považována Za podstatné porušení této rámcové Smlouvy, pro které
vznlká vůčí
případě
vtakovém
Od této rámcové Smlouvy písemně odstoupit. Zároveň kupujícímu
ého Zboží dle
prodávajícímu nárok na Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 50 % Z celkové ceny objednan
a. Tato
objednávk
včas
a
řádně
potvrzena
dané Objednávky (bez DPH), na nějž nebyla prodávajícím
Opr'ávněn
je
Smluvní pokuta je Splatná do 7 dní Ode dne doručení výzvy k jejímu Zaplacení. Kupující
prodlení
vpřípadë
též
Smlouvy
kupní
dotčené
a
písemně odstoupit od této rámcové smlouvy
i
jakýchkol důvodů
prodávajícího s dodávkou Zboží O více než 7 dnů. Odstoupení od této Smlouvy z
jsou účinné dnem jejich doručení druhé Smluvní Straně.
4.

vzniklý Z porušení
Zaplacením Smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody
povinností, ke kterému Se Smluvní pokuta vztahuje.

VI.
Odpovědnost za vady, reklamace
1.

2.

3.

jakosti a provedení.
Prodávající odpovídá za to, že kupujícímu odevzdá Zboží v ujednaném množství,
pro účel patrný
Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající vjakosti a provedení vhodných
Ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

jakéhokoliv elektronického
Reklamace může být uplatněna jakýmkoli e-mailem Z domény tshk.cz bez
podpisu nebo datovou Schránkou.
podle povahy a rozsahu
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad Sjednají obě Smluvní Strany písemně
o termínu odstranění
dohodě
reklamované vady. Nedojde-lí mezi Oběma Stranami k písemné
ji do 15 dnů ode dne
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být Odstraněna nejpozdě

doručení reklamace prodávajícímu.
4.

5.

6.

ve
a tyto řádně odstranit
Prodávající je povinen Zahájit Odstraňování reklamované vady bezodkladně
povinen
je
ou. Prodávající
výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněn
Zboží.
í
při Záručním Odstraňování vad používat vždy nově a Originální náhradn

Se neprokáže, že vada byla
Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající, dokud
něné, je povinen uhradit
reklamována neoprávněné. Prokáže-Ii se, že kupující reklamovai neopráv
né vsouvislost'í Sodstraněním
prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím účelně vynalože
nosti reklamace je rozhodující a
neoprávněné reklamované vady. V případě Sporu o prokázání oprávně
a to až do vydání případného
pro obě Smluvní strany právně Závazné Stanovisko kupujícího,
jiný Závěr.
pravomocného soudního rozhodnutí, Ze kterého by případně vyplýval
kupující potvrdí Odstranění
O Odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém
vady, nebo Zdüvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

7v

kupující Oprávněn
Vpřipadě, že prodávající bude vprodíení sodstraněním reklamované vady, je
cího. Zároveň
prodávají
Odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí Osoby na náklady
ve výši 1.000,“
v takovém případě vzniká kupujícímu právo požadovat po prodávajícím Smluvní pokutu
do dne jejich
vady
ané
reklamov
Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé
faktury vystavené
odstranění. Náklady na Odstranění reklamované vady budou uhrazeny na Základě
ní o splatnosti
ustanove
uvedená
výše
kupujícím stím, že pro Splatnost této faktury platí obdobně

faktury Za dodání Zboží.

vsouvislosti suplatněním
Kupujícímu přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů
reklamace (tj. s uplatněním práv Z odpovědnosti Za vady).
Vll.

Závěrečná ustanovení

k)

Stran a účinnosti dnem uveřejnění
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Obou účastněných
ách účinnosti některých smluv,
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínk
ve Znění pozdějších předpisů.
uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon o registru Smluv),
založené na Základě této rámcové
Smluvní strany se tímto dohodly, že pro jejich Smluvní vztahy

ý Zákoník, V platném znění
smlouvy se ustanovení § 2111 a § 2112 Zákona Č. 89/2012 Sb., občansk
(dále jen „občanský zákoník"j, neuplatňují, tj. vylučují se,
občanského zákoníku.
Žádný Závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980

se doručují na Shora uvedené
Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy
doručovaci adresu, kterou Smluvní
doručovací adresy Smluvních Stran, případně na jinou Změněnou
uvede na svých Webových
Strana druhé Smluvní straně písemně Oznámí, popř. kterou kupující
stránkách WWW.tshl<.cZ.
nezpůsobí neplatnost celé Smlouvy,
V případě, že bude některé ustanovení této Smlouvy neplatné,
o obsahu této smlouvy a lze-li
jestliže lze takové neplatné ustanovení Oddělit Od ostatníh
o neplatného ustanovení, rozpoznala7
předpokládat, že by k uzavření této Smlouvy došlo i bez takovéh
í strany takové neplatné ustanovení
li by Strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí Smluvn
blížit Obsahu a účelu neplatného
ustanovením novým, které se Svým obsahem a účelem bude nejvíce
ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.

formou písemných vzestupně číslovaných
-.Veškeré Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze
i).
dodatků podepsaných Oběma Smluvními stranami (resp. jejich zástupc

jinak neupravených touto smlouvou
Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech
ými příslušnými platnými právnímí
Se smluvní vztah řídí Občanským Zákoníkem a dalšími případn
předpisy.

ě, pokud by insolvenčním Soudem bylo
Kupující má právo písemně odstoupit Od této smlouvy v případ
vydáno rozhodnutí o úpadku prodávajícího.
u, z nichž kupující i prodávající
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností Originál
Obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní Strany prohlašují, Že Se pečlivě Seznámily S obsahem této Smlouvy, Smlouvě rozumí, Souhlasí

lO.

Se všemi jejími ustanoveními a jsou Si vědomy veškerých práv a povinností Z této Smlouvy
vyplývajících, na důkaz Čehož k ní připojují své podpisy jejich Zástupci.

VliI.
Přílohy

0

Nedílnou přílohou této smlouvy je cenová nabídka prodávajícího.

Za prodávajícího:

V ...Úpici ............. ........... Dne ...11.2.2019 ...........................

Za kupujícího:

V Hradci Králové dne jih BZ ZUIQ

ZMZ Úpice S.r.0.
Palackého 1097, 542 32 Úpi

iČ: 07554940 Dıcz (2075549

Tel;
ZMZ Úpice S.r.o.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Správce rozpočty

cENOvÁ NABÍDKA
výběrové řízení č. 119008 "DRcENÉ KAMENIVO - ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32mm"

Uchazeč

ZMZ Úpice S.r.0.

Drcené kamenivo -

Předpokládané

Cena v Kč Za 1 t

Cena v Kč Za 1 t

štěrkodrť (frakce)

množstvı'vt

bez DPH

vč. DPH

0/32mm

1200

Datum

299,00 KČ

Cena v Kč za

předpokládané množství

362,00 Kč

11.2.2019

ZMZ Úpice 5.120
32
Palackého 1097, 542

ıČ1075549fıO DIČ: cZO755
Tel.:

bez DPH
358 800,00 KČ

