
Rámcová dohoda
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen ,,občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

Prodávající
Název: První písecký velkoobchod, spol. s r.o.
Se sídlem: Za Pazdernou 1503, 397 01 Písek

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 679

Kupující
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kaje,
se sídlem Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice.

Není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

II.
Předmět plnění

- Předmětem této ránicové dohody (dále jen ,,dohoda") jsou opakované dodávkyhygienických a toaletních potřeb na období 07/2019 - 12/2020 (dále jen ,,zboží"),
specifikované v příloze č. l, která tvoří nedílnou součást této dohody, pro potřeby Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice, včetně dopravy do místa plnění.

III.
Doba plnění

l. Prodávající je povinen dodávat slnlllvené zboží po celou dobu platnosti dohody, a to na
základě dílčích objednávek ze strany odpovědného pracovníka kupujícího.
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2. Prodávající je povinen dodat zboží vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od
doručení přísluŠné dílčí objednávky.
3. O dodávce zboží je prodávající povinen informovat odpovědnou osobu kupujícího (p.

nejpozději
dva pracovní dny před uskutečněním dodávky

IV.
Místo plnění

l. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM - OMTZ, Plavská 2,
České Budějovice. Odpovědná osoba za příjem zboží - paní Jana Kubánková, tel.:

V.
Specifikace zboží a kupní cena

l. Specifikace a jednotkové kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. l, která je nedílnou součástí
dohody.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do místa
plnění, apod.).
3. Dohodnuté jednotkové kupní ceny jsou cenami nejvýše přípustnými po celou dobu
platnosti dohody. jejich úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

VI.
Platební podmínky

l. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání každého dílčího plnění
a po potvrzení převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.
2. Kupní cena zboží bude kupujícím hrazena bankovním převodem vždy do 21 kalendářních
dnů od doručení faktury. Součástí faktury bude vždy kopie odpovědnou osobou potvrzeného
dodacího listu. Faktury budou zasílány ve dvojím vyhotovení na adresu:

případně předány odpovědné
osobě kupujícího za příjem zboží po řádném předání zboží a po potvrzení dodacího listu.
Faktura musí být vždy viditelně označena: ,
3. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s občanským
zákoníkem.
4. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její
splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními dohody, není
ve dvojím vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých
náležitostí.
5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.

VIl.
Odpovědnost za vady

l. Prodávající je povinen dodávat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti, tak jak je příslušl1ými
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normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové,
v originálním balení výrobce.
2. Minimální trvanlivost zboží je stanovena a deklarována výrobcem. Případné vady zboží je
kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je
povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady neprodleně odstranit. Náhrada
případné škody tímto není dotčena.

VIII.
VŠeobecné dodací podmínky

l. Prodávající je povinen dodávat zboží v originálních obalech výrobce a nepoškozené.
2. Při převzetí dodávky v místě plnění provede kupující prostřednictvím odpovědné osoby za
příjem zboží (p. Jana Kubánková) kvantitativní a kvalitativní přejímku zboží, tento pak
řádnost přejímky potvrdí na prodávajícím vystaveném dodacím listě, jehož jeden výtisk
kupující obdrží.
3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením
dokladu o převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího.
4. Prodávající je povinen dodávat po celou dobu platnosti dohody všechny druhy zboží
uvedené v příloze č. l dohody a to v objemu dle aktuální potřeby kupujícího.
5. Předpokládané množství, které je uvedeno v tabulce - příloze č. l dohody, je pouze
předpokládaný objem plnění za dobu trvání dohody. Skutečný objem plnění se může
na základě aktuálních potřeb kupujícího měnit.

IX.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

l. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši l % z celkové ceny
nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodacích lhůt podle
čI. III
2. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z řádně neuhrazené fakturované
částky včetně DPH za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.
3. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní
strany k jejímu zaplacení.
4. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

X.
Platnost a úČinnost

l. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná
dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž platí, že povinným k uveřejnění v registru smluv
je kupující.
2. Dohoda je uzavřena na dobu určitou a její platnost končí uplynutím 31. prosince 2020.

XI.
Další ujednání

l. V otázkách a vztazích touto dohodou výslovně neřešených, se smluvní vztah řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Kupující si vyhrazuje právo, nebudou-li plněny dodací lhůty dle článku III nebo další
podstatné náležitosti této dohody, od dohody odstoupit.
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3. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním rámcové
dohody budou řešeny nejprve smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory
řešeny soudně.
5. Tato dohoda může být měněna nebo doplňována jen písemnými očíslovanými dodatky.
6. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden
kupující.
7. Smluvní strany prohlašují, že dohodu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné
vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. S celým obsahem rámcové dohody
jsou srozuměni, což stvrzují svým podpisem.

Přílohy: Příloha č. l: Specifikace a ceny zboží - 3 strany

Prodávající Kupující
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Příloha č. 1 k RD - Specifikace požadovaného zboží - nacenění - hygienické a toaletní potřeby

- Mj předpokládané cena za MJ cena za MJ
cena za předpokl. cena za předpokl.

P. c. Specifikace množství MJ bez DPH [KČ] VC. DPH [KČ] množství bez DPH [KČ] množství VC. DPH [KČ]

1 Kvalitní tekuté mýdlo do dávkovačů, PH neutrální,. . . , ks 600 48,50 58,69 29 100,00 35 211,00nevysušuje rucej"uzné vune, baleni 5 l
Jemné tekuté mýdlo s antibakteriálními přísadami. Výrazně

2 snižuje výskyt bakterii. Obsah: 500 ml s pumpičkou ks 500 12,00 14,52 6 000,00 7 260,00
(dávkovačem) .
jemné tekuté mýdlo s antibakteriálními přísadami. Výrazne

3 .. . . ks 100 37,00 44,77 3 700,00 4 477,00sn|zule výskyt bakterií. Obsah: 51

4 Toaletní mýdlo kusové, s jemnou parfemovanou vůni,100g, ks 500 3,50 4,24 1 750,00 2 117,50
různé vůně
Zubní pasta pro dospělé 50 ml (např. Colgate Cavity

5 . ks 80 10,00 12,10 800,00 968,00Protection)

6 Zubní pasta pro dospělé 75 ml (např. Odol Cool Fresh Gel) ks 80 15,00 18,15 1 200,00 1 452,00

7 Zubní kartáček jednorázový ks 300 7,90 9,56 2 370,00 2 867,70

Vysoce účinná mycí pasta která obsahuje abraziva,
8 obohacená o terpenovou přiměs, díky níž likviduje oleje a ks 1 000 14,90 18,03 14 900,00 18 029,00

mastné i tiskařské barvy. Balení - 375 g
Krém na ruce, obsah 100 ml. jemný, regenerační

9 zvláčňující, ochranný krém na ruce k ošetřeni pokožky, různé ks 500 9,50 11,50 4 750,00 5 747,50
druhy (např, heřmánek, měsíček, olivový olej apod.)
Krém-neviditelné rukavice 110ml (např. Dermaguard) -

10 dlouhodobá ochrana pokožky před působením alergenních a ks 100 45,00 54,45 4 500,00 5 445,00
agresivních látek

11 Kapesník papírový classic - balení 10X10 ks balení 100 10,00 12,10 1 000,00 1 210,00
Ručník papírový zz arch (5000ks lbalení) - jednovrstvé

12 ručníky vhodné do zásobníků o velikosti cca 23 x 25 cm. balení 400 182,00 220,22 72 800,00 88 088,00
Barva nazáleží.
Ručník papírový zz arch (4000ks lbalení) - dvouvrstvé,

13 celulóza, ručníky vhodné do zásobníků o velikosti cca 23 x balení 150 129,00 156,09 19 350,00 23 413,50
25 cm. Barva nazáleží.

14 papírový ručník v roli, 2 - vrstvě s perforaci, celulóza, výška. . role 600 17,00 20,57 10 2 00role cca 20 cm, prumer role 13 cm



, MJ
předpokládané cena za MJ cena za MJ cena za předpokl. cena za předpokl.

P. c. Specifikace množství MJ bez DPH [KČ] vC. DPH [KČ] množství bez DPH [KČ] množství vC. DPH [KČ]

Utěrka kuchyňská 2 vrstvá s perforací lOOm - šIře role 190
15 mm, průměr dutinky 60 mm, délka návinu lOOm, vnější i ks 50 18,90 22,87 945,00 1 143,45

vnitřní odvíjeni.

16 Ubrousky ke stolování, papírové bílé, jednovrstvé balení 100 8,00 9,68 800,00 968,00100ks/balení. Min. 30x30cm
Ubrousky papírové barevné, jednovrstvé 100ks/ balení. Min. . 360,00 435,60baleni 30 12,00 14,5217 30x30cm

18 Ubrousky kosmetické SOFT box 2 vrstvě 150ks/balenI balení 30 12,00 14,52 360,00 435,60

jednorázové nitrilové nepudrované vyšetřovací rukavice
určené nejen pro lékařské a ošetřovací účely. Ochranné
rukavice jsou texturované na koncích prstů, a proto umožňují

19 snadnější manipulaci s nástroji. Samovolné ,,ne-srolování" balení 300 44,00 53,24 13 200,00 15 972,00
mají zajištěné rovnoměrně rolovaným okrajem (manžetou).
100ks/balení (velikost: S, M, L, XL),
barva - tmavá
Rukavice nitrilové AEROuse - EASY - Modré nitrilové
rukavice jsou certifikované pro práci v lékařských provozech

20 a jsou vhodné pro použití ve vysoce infekčních prostředích. balení 100 39,00 47,19 3 900,00 4 719,00
Bezpudrové. Šetrné k pokožce, bezalergenní, velmi odolné,
zpevněné.

. 21
Rukavice jednorázové latexové nepudrované 1 00ks/baleni .baleni 300 65,00 78,65 19 500,00 23 595,00
(velikost: S, M, L, XL)
Rukavice jednorázové latexové pudrované 1 00ks/balení .

22 . baleni 300 65,00 78,65 19 500,00 23 595,00(velikost: S, M, L, XL)
Rukavice jednorázové nitrilové nepudrované, bez příměsi,

23 0,12 mm, délka 24cm, rolovaný kraj, 100ks/balení (velikost: balení 1 000 85,00 102,85 85 000,00 102 850,00
S, M, L, XL) .. .
Rukavice jednorázové nitrilové pudrované, bez priměsL 0,12

24 mm, délka 24cm, rolovaný kraj,100ks/ba|ení (velikost: S, M, balení 300 68,00 82,28 20 400,00 24 684,00

25

=' papír JUMBO 19 cm, 2 vrstvy. bílý, 100%
k, 800 15,50 18,76 12 400,00 15 004,00

recyklovaný, perforovaný, vhodný do zásobníku
Toaletní papír JUMBO 23 cm, 2 vrstvy, bílý, 100%

26 . . . . ks 2 000 18,90 22,87 37 800,00 45 738,00recyklovaný, perforovaný, vhodný do zasobniku



- MJ předpokládané cena za MJ cena za MJ cena za předpokl. cena za předpokl.P. c- Specifikace množství MJ bez DPH [KČ] vC. DPH [KČ] množství bez DPH [KČ] množství vC. DPH [KČ]

27 Toaletní papirjUMBO 19 cm 2 vrstvy bílý, perforovaný7 ks 800 12,50 15,13 10 000,00 12 100,00vhodný do zásobníku.

28 Toaletní papír JUMBO 19 cm 2 vrstvy celulóza, perforovanýv ks 800 13,50 16,34 10 800,00 13 068,00vhodný do zásobníku.

29 Toaletní papír JUMBO 23 cm 2 vrstvy bílý, perforovanýy ks 800 14,80 17,91 11 840,00 14 326,40vhodný do zásobníku.

30 Toaletní papír JUMBO 23 cm 2 vrstvy celulóza, perforovanýp ks 800 16,50 19,97 13 200,00 15 972,00vhodný do zásobníku.

Celková nabídková cena 432 425,00 523 234,00

Uchazeč vyplní všechna nevyplněná pole bílé barvy, ostatní pole jsou uzamčena!
Pokud jsou ve specifikaci materiálu uvedeny konkrétní obchodní názvy, připouští zadavatel nabídnutí jiných obdobných výrobků, které budou garantovat minimálně stejné
parametry!
Poptávané množství,
kuDuiícího měnitl

které je uvedeno v tabulce, je pouze předpokládaný objem za dobu trvání smlouvy! Skutečný objem plnění se může na základě aktuálních potřeb


