
 
 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA  
na nákup bílé techniky  

 

SMLUVNÍ STRANY 

Datok, s.r.o. 

se sídlem: Slovanské náměstí 2237/1, Brno, 612 00 

jednající: Josef Barák 

IČO: 25561073, DIČ: CZ25561073 

bankovní spojení: xxx 

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 334 41 

kontaktní osoba:  xxx 

e-mailová adresa:  xxx 

(dále jen „prodávající“)  

 

a  

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 

zastoupeno: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem  

právní forma státní příspěvková organizace 

IČO: 04095316  

bankovní spojení: xxx 

kontaktní osoba:  xxx 

e-mailová adresa:  xxx  

 

(dále jen „kupující“)  

 

vědomy si svých závazků v této rámcové smlouvě obsažených a s úmyslem být touto rámcovou 

smlouvou vázány se v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“), dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na následujícím znění 

rámcové smlouvy na nákup bílé techniky (dále jen „rámcová smlouva“): 

1. PREAMBULE 

Rámcová smlouva je uzavírána mezi smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup bílé techniky (dále jen „veřejná zakázka“), 

zadávané prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy. Při výkladu rámcové smlouvy je třeba 

přihlížet k tomu, že je uzavírána k naplnění a ve smyslu zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky 

prodávajícího.  



 
2. ÚČEL RÁMCOVÉ SMLOUVY 

Tato smlouva má povahu smlouvy rámcové. Účelem rámcové smlouvy je úprava vzájemných práv a 

povinností smluvních stran, za kterých budou po dobu trvání rámcové smlouvy kupujícím zadávány 

prodávajícímu jednotlivé dílčí veřejné zakázky a uzavírány dílčí kupní smlouvy (akceptované 

objednávky) na nákup bílé techniky.  

3. DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY 

3.1. Rámcová smlouva je uzavřena na dobu určitou a to: 

a) na dobu 2 let ode dne jejího podpisu, nebo 

b) do vyčerpání finančních prostředků ve smyslu bodu 6.1 rámcové smlouvy, 

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. 

3.2. Rámcová smlouva může být ukončena:  

a) uplynutím doby dle bodu 3.1 písm. a) rámcové smlouvy; 

b) vyčerpáním finančních prostředků ve smyslu bodu 6.1 rámcové smlouvy; 

c) písemnou dohodou smluvních stran; 

d) odstoupením od smlouvy v případech stanovených rámcovou smlouvou či občanským 

zákoníkem.  

3.3. Konkrétní dodávky zboží bude prodávající po dobu trvání rámcové smlouvy realizovat na základě 

dílčích kupních smluv (akceptovaných objednávek) uzavřených s kupujícím za podmínek 

stanovených v rámcové smlouvě. 

4. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY 

4.1. Předmětem rámcové smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, 

za kterých budou po dobu trvání této rámcové smlouvy prodávajícím kupujícímu dodávána bílá 

technika dle aktuálních požadavků kupujícího, a to za podmínek dále v této rámcové smlouvě 

stanovených. 

4.2. Podrobná technická specifikace veškeré bílé techniky s uvedením jejich druhu a popisu je 

uvedena v příloze č. 1 této rámcové smlouvy – Technická specifikace a dislokace dodávek (dále 

také jen „zboží“). V tabulce v čl. 6.2 této rámcové smlouvy je dále uvedena informace o 

celkovém předpokládaném množství jednotlivých položek zboží, které kupující uvažuje po dobu 

rámcové smlouvy od prodávajícího objednat. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující je 

oprávněn po dobu platnosti rámcové smlouvy objednat větší množství jednotlivých položek 

zboží než je předpokládané množství jednotlivého zboží. Pro vyloučení pochybností prodávající 

prohlašuje, že bere na vědomí, že kupující však uzavřením této rámcové smlouvy nepřebírá ani 

se nezavazuje k odběru jakéhokoli množství zboží. 

4.3. Součástí předmětu rámcové smlouvy je také zabalení zboží (pro skladování i přepravu), doprava 

veškerého zboží na místo plnění (určené dle bodu 5.1 rámcové smlouvy) a jeho výnos do 

příslušné místnosti, a to v souladu s upřesňujícími pokyny kupujícího na místě samém při dodání 

zboží. Prodávající zabalí, označí a opatří zboží pro přepravu co nejkvalitněji, aby zboží bylo řádně 

ochráněno pro přepravu. 



 
4.4. Prodávající tímto výslovně prohlašuje, že veškeré dodávané zboží splňuje s ohledem na účel jeho 

využití všechny nezbytné všeobecné technické požadavky, technické normy a podmínky 

podrobně specifikované ve výběrovém řízení.  

5. MÍSTO PLNĚNÍ, LHŮTA A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ 

5.1. Místem plnění předmětu rámcové smlouvy, tj. místem dodání zboží, je adresa sídla kupujícího a 

adresy jednotlivých poboček kupujícího uvedených v příloze č. 1. Určit konkrétní místa dodání 

zboží z míst uvedených v předchozí větě je právem kupujícího, přičemž tato budou konkrétně 

určena kupujícím vždy v jednotlivých dílčích kupních smlouvách (objednávkách) dle čl. 11 

rámcové smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že kupující je oprávněn v objednávce určit více 

míst dodání jednotlivých položek objednaného zboží. 

5.2. Dodáním zboží se rozumí jeho doručení do sídla kupujícího či do jednotlivých míst plnění 

určených v objednávce.  

5.3. Předání a převzetí řádně dodaného zboží provádí odpovědní pracovníci či pověřené osoby 

prodávajícího a kupujícího na základě předávacího protokolu (dodacího listu). Pokud bude na 

základě jedné objednávky kupujícím určeno, že místo dodání jednotlivých položek objednaného 

zboží je různé, je prodávající povinen pro každé místo dodání vystavit samostatný dodací list.  

Kupující je oprávněn odmítnout převzít zboží, bude-li se na něm vyskytovat v okamžiku 

předání vada či více vad. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží je 

splněn až okamžikem převzetí zboží. 

5.4. Vlastnické právo k řádně dodanému a instalovanému zboží nabývá kupující okamžikem převzetí 

zboží kupujícím stvrzeným podepsáním dodacího listu. Tímto okamžikem také přechází 

nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. 

5.5. Nedohodnou-li se prodávající a kupující v uzavřené dílčí kupní smlouvě jinak, je prodávající 

povinen dodat kupujícímu zboží vždy nejpozději do 2 týdnů ode dne uzavření dílčí kupní smlouvy 

(akceptace objednávky) dle čl. 11 rámcové smlouvy. 

5.6. Dodržení dodací lhůty dle bodu 5.5 rámcové smlouvy je podmíněno poskytnutím součinnosti 

kupujícího v rozsahu specifikovaném v čl. 10 rámcové smlouvy. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

6.1. Celková hodnota všech dílčích kupních smluv, které mohou být uzavřeny na základě 

rámcové smlouvy, činí 507 482,20 Kč bez DPH (samostatně DPH činí 106 571,26 Kč, 

tedy 614 053,46 Kč s DPH). Tato částka je stanovena jako maximální a jejím případným 

vyčerpáním bude rámcová smlouva ukončena i před uplynutím doby, na kterou je uzavřena; 

vyčerpáním se pak rozumí i situace, kdy zůstatková částka rámcové smlouvy bude menší, 

než nižší z jednotkových cen zboží uvedených v bodu 6.2 rámcové smlouvy. 

6.2. Jednotkové ceny zboží jsou sjednány dohodou smluvních stran, v souladu s nabídkou 

prodávajícího podanou na veřejnou zakázku, takto: 

Název  
Předpokládan

ý počet ks 
Cena za ks bez 

DPH v Kč 
Cena za ks s 

DPH v Kč 
Cena celkem 
bez DPH v Kč 

Cena celkem s 
DPH v Kč 

Rychlovarná 
konvice 

40 
498,00 602,58 19920,00 24103,20 



 
Mikrovlnná 
trouba 

10 
1616,80 1956,33 16168,00 19563,28 

Lednice 7 4725,00 5717,25 33075,00 40020,75 

Myčka na 
nádobí 

4 
7216,90 8732,45 28867,60 34929,80 

Kávovar cca 
50 
šálků/denně 

7 
10908,40 13199,16 76358,80 92394,15 

Kávovar cca 
80 
šálků/denně 

16 
20818,30 25190,14 333092,80 403042,29 

Cena celkem      
507482,20 614053,46 

6.3. Jednotkové ceny zboží jsou sjednány jako nepřekročitelné, zahrnující veškeré náklady spojené 

s dodávkou zboží, jeho dopravou na kupujícím určená místa dodání uvedená v příloze č. 1. 

Jediným důvodem pro změnu (zvýšení) jednotkových cen zboží je změna platné sazby daně 

z přidané hodnoty v průběhu účinnosti rámcové smlouvy; v takovém případě budou ceny 

upraveny v souladu s platnou právní úpravou. 

6.4. Jednotkové ceny zboží uvedené v tabulce v čl. 6.2 této rámcové smlouvy odpovídají technické 

specifikaci zboží uvedené v příloze č. 1 rámcové smlouvy. 

6.5. Kupní cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím po 

řádném předání a převzetí zboží kupujícím. Na faktuře bude vyčíslena platná DPH. Pokud faktura 

nebude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do data 

splatnosti vrátit s tím, že prodávající je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 

splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou. 

6.6. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. 

Za den splnění platební povinnosti se považuje datum odeslání krytého příkazu na příslušný 

bankovní účet prodávajícího. 

6.7. Každá faktura, kromě náležitostí daňového dokladu, musí obsahovat číslo objednávky. Pokud 
bude v objednávce uveden zdroj financování projekt IROP: „Realizace plnění je z projektu IROP: 
„„Integrovaný regionální operační program 2014-2020“, „Vybavení kanceláří 2016 - 2018“, 
registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707“, uvede tuto informaci o zdroji 
financování prodávající i na příslušnou fakturu.  

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

7.1. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost 

zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, budou po 

záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti. Délka 

záruční doby činí 24 měsíců od převzetí zboží bez vad kupujícím.  

7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady zboží v záruční době má kupující právo požadovat 

a prodávající povinnost bezplatně vady odstranit. 

7.3. Prodávající je povinen nejpozději do konce následujícího pracovního dne po obdržení oznámení 

vady jakosti zboží od kupujícího potvrdit přijetí tohoto oznámení stejnou formou, jakou 

oznámení obdržel, a to buď písemně na adresu sídla kupujícího nebo e-mailem. Prodávající je 

povinen odstranit oznámené vady do 14 dnů od jejich uplatnění. 



 
7.4. Pro účely nahlášení vady určuje prodávající tyto kontaktní údaje: 

e-mail:  xxx 

mobil: xxx 

Prodávající se zavazuje udržovat tyto kontakty dostupné přinejmenším vždy v pracovních dnech 

v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. 

7.5. V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním oznámené vady, delším než 14 dnů, je 

kupující oprávněn takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou a prodávající je povinen 

zaplatit kupujícímu náklady s tím spojené. Kupující je na takový postup povinen prodávajícího 

upozornit předem. Odstraněním vady na náklady prodávajícího nezaniká jeho odpovědnost za 

vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo kupujícího na 

smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad. 

7.6. Pokud se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravy by byly spojeny 

nepřiměřené náklady, může kupující požadovat výměnu vadného zboží za nové nebo 

přiměřenou slevu z kupní ceny. 

7.7. Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním či nevhodnou 

manipulací kupujícím. 

8. SANKČNÍ USTANOVENÍ 

8.1. Dojde-li k prodlení prodávajícího s řádným plněním předmětu kterékoliv dílčí kupní smlouvy 

uzavřené na základě této rámcové smlouvy, může kupující vůči prodávajícímu uplatnit smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny zboží, s jehož dodávkou je prodávající v prodlení, a to za každý 

započatý den prodlení. Smluvní pokutu nemůže kupující uplatnit, pokud je prodávající v prodlení 

z důvodů spočívajících na straně kupujícího. 

8.2. Dojde-li k prodlení kupujícího s dodržením termínu splatnosti fakturované částky za řádně 

převzaté zboží, může prodávající uplatnit úrok z prodlení ve výši dle občanskoprávních předpisů. 

Úrok z prodlení nemůže prodávající vůči kupujícímu uplatnit, pokud je kupující v prodlení z 

důvodů spočívajících na straně prodávajícího. 

8.3. Dojde-li k prodlení prodávajícího s odstraněním vad zjištěných a řádně kupujícím uplatněných 

v záruční době, může kupující vůči prodávajícímu uplatnit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za 

každý jednotlivý případ a kalendářní den prodlení.  

8.4. Bude-li po převzetí zboží kupujícím zjištěno, že dodané zboží je v rozporu s technickou specifikací 

uvedenou v příloze č. 1 rámcové smlouvy, může kupující vůči prodávajícímu uplatnit 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty zboží, které sjednané technické specifikaci 

nevyhovuje. Tím není dotčeno právo kupujícího od rámcové smlouvy dle bodu 8.6 odstoupit. 

8.5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu skutečné škody v plné 

výši. Povinnost prodávajícího poskytnout dohodnuté plnění nebude zaplacením smluvní pokuty 

dotčena, nestanoví-li kupující jinak. Prodávající odpovídá kupujícímu za své případné 

subdodavatele jako za plnění své, včetně odpovědnosti za způsobenou škodu. 



 
8.6. Za podstatné porušení povinností z této rámcové smlouvy na straně prodávajícího, které může 

být důvodem pro odstoupení od ní, se považuje prodlení prodávajícího s řádným plněním 

předmětu kterékoliv dílčí kupní smlouvy uzavřené na základě rámcové smlouvy o dobu delší než 

30 dnů, neakceptace výzvy k uzavření dílčí kupní smlouvy dle bodu 11.3 rámcové smlouvy a 

porušení prohlášení prodávajícího uvedeného v bodu 12.9 rámcové smlouvy. Právo na uplatnění 

smluvní pokuty a náhradu škody tímto není dotčeno.  

8.7. Za podstatné porušení povinností z této rámcové smlouvy na straně kupujícího, které může být 

důvodem pro odstoupení od ní, se považuje prodlení kupujícího s úhradou splatné kupní ceny o 

dobu delší, než 30 dnů. 

9. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 

9.1. Prodávající je povinen řádně a včas předat zboží kupujícímu. 

9.1. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů (dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. prodávající 

je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním 

orgánům (zejm. Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 

Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 

finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k rámcové smlouvě a poskytnout jim součinnost.  

9.2. Prodávající je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné 

zakázky (tj. rámcovou smlouvu a dílčí smlouvy založené objednávkami) po dobu uvedenou v 

závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však 

po dobu 5 let od finančního ukončení projektu, zároveň minimálně do konce roku 2031. Po tuto 

dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 

kontrolu dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky. 

9.3. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení této rámcové smlouvy, její dodatky, 

objednávky a jejich potvrzení, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k 

realizaci předmětu zakázky, a to způsobem obdobným dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě, v platném znění, po dobu min. 5 let od zániku závazku vyplývajícího z této 

rámcové smlouvy a z poslední dílčí smlouvy založené objednávkou, minimálně však do konce 

roku 2031, pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví lhůtu delší. Po tuto dobu je 

prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kteréhokoliv z výše 

uvedených projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této rámcové smlouvy a 

dílčích smluv.  

9.4. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu v souvislosti s plněním dle této rámcové 

smlouvy a dílčích smluv součinnost, aby kupující mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 

134/2016, o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam 

poddodavatelů podílejících se na plnění této rámcové smlouvy a dílčích smluv založených 

objednávkami. Prodávající současně souhlasí s uveřejněním úplného znění této rámcové 

smlouvy, resp. dílčích smluv (objednávek a jejich potvrzení) na tzv. profilu zadavatele (v rámci 

sítě internet), bude-li tato povinnost pro kupujícího v souvislosti s uzavřením této rámcové 

smlouvy ze zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, vyplývat, jakož i se zveřejněním 

úplného znění této rámcové smlouvy, jednotlivých objednávek a jejich potvrzení v registru smluv 



 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jakož i souhlasí s tím, aby kupující poskytoval 

informace o obsahu a plnění této rámcové smlouvy a dílčích smluv založených objednávkami v 

souladu a za podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

9.5. Prodávající je povinen zajistit, aby po celou dobu platnosti této rámcové smlouvy byl dostupný 

e-mail pro podávání objednávek.  

9.6. Prodávající se zavazuje, že v průběhu plnění této rámcové smlouvy i po jejím zániku nebude 

neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními údaji fyzických osob, které získá při 

plnění této rámcové smlouvy. Prodávající se dále zavazuje, že bude dodržovat veškeré 

povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb. a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679. 

9.7. Prodávající není oprávněn postoupit práva či povinnosti vyplývající z této rámcové smlouvy či 

dílčích smluv založených objednávkami třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu 

kupujícího. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst kterékoliv své pohledávky plynoucí 

či související s touto rámcovou smlouvou nebo dílčích smluv založených objednávkami proti 

pohledávkám kupujícího. 

10. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO 

10.1. Kupující se zavazuje zajistit pověřeným pracovníkům prodávajícího přístup do objektů kupujícího 

po dobu a v rozsahu nezbytném pro řádné plnění předmětu každé dílčí kupní smlouvy uzavřené 

na základě rámcové smlouvy. 

10.2. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu včas veškeré informace a zajistit potřebnou 

součinnost nezbytnou pro řádné splnění závazků prodávajícího vyplývajících z rámcové smlouvy. 

11. DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY 

11.1. Smluvní strany uzavřou pro konkrétní dodávky zboží realizované na základě rámcové smlouvy 

samostatné dílčí kupní smlouvy ve formě akceptovaných objednávek, které budou vycházet ze 

skutečnosti, že veškeré podmínky plnění jsou konkrétně vymezeny v rámcové smlouvě. Dílčí 

kupní smlouvy (akceptované objednávky) se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku 

upravujícími smluvní typ kupní smlouva. 



 
Kupující je oprávněn vystavovat prodávajícímu objednávky písemně na adresu Slovanské náměstí 

2237/1, Brno, 612 00 nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu xxx. V 

objednávce kupující uvede: 

a) identifikaci rámcové smlouvy, na jejímž základě objednávku činí; 

b) specifikaci položek zboží, jejichž dodání požaduje, včetně množstevní specifikace (počet 

kusů); 

c) cenu zboží z této rámcové smlouvy; 

d) dodací termín a místo/a dodání případně i distribuční seznam; 

e) případně další požadavky kupujícího. 

V objednávce budou dále uvedeny identifikační údaje kupujícího a prodávajícího a podpis 

osoby oprávněné učinit objednávku. 

11.2. Prodávající je povinen nejpozději do konce druhého následujícího pracovního dne po obdržení 

objednávky potvrdit přijetí objednávky stejnou formou, jakou objednávku obdržel, a to buď 

písemně na adresu sídla kupujícího nebo e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou 

v záhlaví této rámcové smlouvy nebo na jinou poštovní nebo elektronickou adresu, kterou mu 

kupující v objednávce sdělí. Potvrzením přijetí objednávky je uzavřena dílčí smlouva. Pokud 

prodávající objednávku nepotvrdí nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu byla 

výzva k dodání zboží (objednávka) doručena, platí, že ji neakceptoval. V případě neakceptace 

výzvy k dodání zboží (objednávky) je kupující oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit. 

11.3. Poptat zboží dle rámcové smlouvy je právem kupujícího, nikoliv jeho povinností. Prodávající není 

oprávněn domáhat se uzavření dílčí kupní smlouvy v případě, že se kupující rozhodne 

prodávajícího k uzavření dílčí kupní smlouvy nevyzvat. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Tato rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato rámcová smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění 

v 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) ve znění pozdějších 

změn a předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Tato rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. 

12.2. Rámcová smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této rámcové smlouvy nebo v 

souvislosti s ní se řídí občanským zákoníkem. 

12.3. Rámcová smlouva, práva a povinnosti v ní obsažené, zavazuje i případné právní nástupce obou 

smluvních stran. 

12.4. Rámcová smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými a 

řádně podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

12.5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustavení § 557 občanského zákoníku. 

12.6. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 89a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, bude pro veškeré spory z rámcové smlouvy a dílčích kupních smluv 

plynoucí, místně příslušný soud kupujícího.  



 
12.7. Pokud by se některé ustanovení rámcové smlouvy ukázalo být z důvodu rozporu s kogentním 

právním předpisem neplatným či neúčinným, zavazují se smluvní strany, že se dohodnou 

na náhradním smluvním ustanovení, které se svým obsahem bude co nejvíce blížit obsahu a 

účelu nahrazovaného smluvního ustanovení.  

12.8. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení rámcové smlouvy, je neplatným 

pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 

sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu rámcové smlouvy. 

12.9. Prodávající prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek prodávajícího 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, příp. na jeho majetek nebyl prohlášen 

konkurz, proti němu nebylo zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz 

pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky. Dále 

prodávající prohlašuje, že nemá ve statutárním orgánu osoby, které byly v době posledních tří 

let pravomocně odsouzeny pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož 

skutková podstata souvisí s předmětem podnikání prodávajícího.  

12.10. Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

12.11. Nedílnou součástí rámcové smlouvy jsou přílohy č. 1 obsahující podrobnou technickou 

specifikaci a dislokace dodávek, tj. adresy míst dodání zboží. Při výkladu rámcové smlouvy bude 

dále přihlíženo i k nabídce, kterou prodávající podal v rámci výběrového řízení na veřejnou 

zakázku, a kterou mají obě smluvní strany k dispozici. 

12.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na 

základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

Přílohy:  Příloha č. 1 – Technická specifikace a dislokace dodávek 

 

 

V Praze dne 3. 4. 2019 

Za kupujícího: 

 

 

______________________ 

Ing. Zdeněk Vašák 

generální ředitel 

                     V Brně dne 3. 4. 2019        

Za prodávajícího: 

 

 

______________________ 

Josef Barák 

jednatel 

 

 



 
Příloha č. 1 - Technické parametry zboží a dislokace dodávek  

 
Rychlovarná konvice 
technický parametr   požadované hodnoty 
materiál    nerez 
objem     1,6 – 1,8l 
příkon     min. 2 400 W 
typ ohřevu    skrytá topná spirála (ploché dno) 
požadované funkce    filtr proti nečistotám a usazeninám, ochrana proti přehřátí,   
ukazatel hladiny vody, regulace teploty v rukojeti 
 
Mikrovlnná trouba 
technický parametr   požadované hodnoty 
volně stojící    ANO 
vnitřní objem    max. 20 l 
mikrovlnný výkon   max. 800 W 
příkon     max. 1 200 W 
průměr otočného talíře   25 – 27 cm 
ovládání    elektronické, tlačítkové, mechanické 
display     digitální 
hlučnost    max. 60 db 
 
Lednice – střední, kombinovaná 
technický parametr   požadované hodnoty 
umístění    volně stojící 
výška     max. 1500 mm 
energetická třída   min. A+ 
čistý objem chladničky   max. 175 l  
hlučnost    max. 40 db 
mrazák nahoře                                max. 55 l 
 
Myčka na nádobí 
technický parametr                                     požadované hodnoty 
volně stojící    ANO 
rozměr max. (VxŠxH)                                  82 x 60 x 60 cm 
energetická třída                                         A++ 
úroveň hluku                                                50 db 
počet nádobí min.                                       12 sad 
nastavitelné koše 
odložený start 
display 
                                
 
 
Espresso automat  (s mlýnkem na zrnkovou kávu, pro přípravu cappuccina, latté) 
technický parametr     požadované hodnoty 
tlak        min. 15 bar 
typ espressa       automatické    
digitální displej      ano 
nastavení množství kávy na porci   ano 
nastavení množství vody na porci   ano 
nastavitelná hrubost mletí    min. 3 možnosti 
objem zásobníku vody     min. 2 l 
mlýnek       ano 



 
automatické čistění     ano 
automatická dekalcifikace    ano 
vodní filtr       ano 
příkon       min. 1 400 W 
výška       max. 450 mm 
produkce kávy cca/den     50 porcí 
 
Espresso automat  (s mlýnkem na zrnkovou kávu, pro přípravu cappuccina, latté) 
technický parametr                               požadované hodnoty 
tlak                     min. 15 bar 
typ espressa                    automatické    
digitální displej                   ano 
možnost nastavení velikosti kávy                ano  
nastavení množství kávy na porci                ano 
nastavení množství vody na porci                ano 
nastavitelná hrubost mletí                 min. 5 možnosti 
horkovodní/parní tryska                 ano 
objem zásobníku vody                  min. 2 l 
mlýnek                    ano 
nahřívání šálků                   ano 
automatické čistění                   ano 
automatická dekalcifikace                 ano 
vodní filtr                    ano 
příkon                    min. 1 400 W 
výška                    max. 500 mm 
produkce kávy cca/den                  80 porcí 
 
 



 

0 

 

 

pracoviště adresa  kontaktní osoba e-mail tel.kontakt 

Liberecký kraj U Jezu 525/4, Liberec 1,  xxx xxx  xxx 

Ústecký kraj Dvořákova 3134/2, Ústí nad 
Labem; 400 01 

xxx xxx  xxx 

Karlovarský kraj Závodní 391/96C, Dvory, 
Karlovy Vary; 360 06 

xxx xxx  xxx 

Plzeňský kraj 17. listopadu 1926/1, Plzeň; 
301 00 

xxx xxx  xxx 
 

Kraj Vysočina Brněnská 2806/71, Jihlava; 
586 01 

xxx 
 

xxx  xxx 

Královéhradecký 
kraj 

Švendova 1282, 500 03, 
Hradec Králové 

xxx xxx  xxx 

Pardubický kraj náměstí Republiky 12, 
Pardubice; 530 02 

xxx 
 

xxx xxx 

Jihomoravský kraj Mariánské náměstí 617/1, 
Brno 

xxx xxx  xxx 

Zlínský kraj J.A.Bati 5648 (budova max 
č.32), Zlín; 760 01 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 

Moravskoslezský 
kraj 

30.dubna 635/35, 702 00, 
Ostrava 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 

Olomoucký kraj Hálkova 171/2, 779 00, 
Olomouc 

xxx xxx 
 

xxx 

Jihočeský kraj L.B. Schneidera 362/32, 370 
01, České Budějovice 

xxx xxx  xxx 

NUTS II Jihozápad Otakara Ševčíka 1943/2, 397 
01, Písek 

xxx 
 

xxx  xxx 

NUTS II 
Severozápad 

Školní 5335, 430 01, 
Chomutov 

xxx xxx 
 

xxx 

NUTS II Jihovýchod Mariánské náměstí 617/1, 
Brno 

xxx xxx xxx 
 

NUTS II 
Severovýchod 

Švendova 1282, Hradec 
Králové 

xxx 
 

xxx xxx 

NUTS II 
Moravskoslezsko 

30.dubna 635/35, Ostrava xxx 
 

xxx 
 

xxx 

NUTS II Střední 
Morava 

Hálkova 171/2, Olomouc xxx xxx  xxx 

JS Polsko Hálkova 171/2, Olomouc xxx xxx xxx 
 

Praha U Nákladového nádraží 
3144/4, Praha 

xxx xxx xxx 

mailto:silvie.horakova@crr.cz
mailto:lenka.stefflova@crr.cz
mailto:karolina.durdikova@crr.cz
mailto:lucie.laskova@crr.cz
mailto:horka@crr.cz
mailto:veronika.stepankova@crr.cz
mailto:karolina.suchankova@crr.cz
mailto:zuzana.filipova@crr.cz
mailto:natalie.dominikova@crr.cz
mailto:monika.osladilova@crr.cz
mailto:martina.dudakova@crr.cz
mailto:lenka.blahova@crr.cz
mailto:lenka.klognerova@crr.cz
mailto:irena.kirchnerova@crr.cz
mailto:pavla.pudova@crr.cz

