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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA –  
Dodávka tonerů a inkoustových náplní  

Smluvní strany  
Kupující  
 

Rehabilitační ústav Kladruby 
státní příspěvková organizace  

se sídlem: Kladruby 30, Kladruby u Vlašimi 257 62 
zastoupený: Ing. Josefem Hendrychem, MBA  
IČO: 00068705, DIČ: CZ00068705 

bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 10033121/0710 

(dále jen „kupující“) 
 

a 

Prodávající:  
 

COPYMAT spol. s r.o. 
se sídlem: Praha 4 - Podolí, Lopatecká 161/17, PSČ 14700 

zastoupená: Bc. Kristýnou Kutilovou, jednatelkou společnosti 
IČO: 45799075DIČ: CZ45799075 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:51-1878860257/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 10425 

e-mail: dobias@copymat.cz 
kontaktní osoba: Ing. Jan Dobiáš  

(dále jen „prodávající“) 
 
Tato rámcová kupní smlouva (dále jen „smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi smluvními stranami v souladu s nabídkou prodávajícího, kterou podal do uzavřeného 
výběrového řízení pod názvem „Dodávka tonerů a inkoustových náplní“, zadávané mimo zákon č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v 
souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení vzájemných práv a povinností 
prodávajícího a kupujícího, jakož i sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu 
její účinnosti řídit při realizaci opakovaných dodávek tonerů a inkoustových náplní 

specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).    
 

2. Prodávající se zavazuje, že bude za podmínek níže uvedených na základě potvrzené 
písemné objednávky či objednávek kupujícího dodávat kupujícímu zboží a kupující se 
zavazuje převzít zboží řádně a včas a uhradit prodávajícímu za dodané zboží sjednanou 

kupní cenu. 
 

II. 
Dodání zboží a objednávka 

 
1. Prodávající se zavazuje, že ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy za jednotlivé zboží bude 

garantovat nejméně do konce smluvního vztahu. 

 
2. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou kalkulovány včetně veškerých nezbytných 

nákladů, zejména dopravy. 
 

3. Jestliže bude ze strany prodávajícího pro další čtvrtletí cena zboží navýšena u každé položky 
nabídkového listu o více než 5%, má kupující právo odstoupit od této rámcové smlouvy. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dodávky zboží uvedeného v čl. I odst. 1 výše budou 
probíhat na základě dílčích písemných objednávek doručených prodávajícímu prostřednictvím 

elektronické pošty (e-mail), je-li e-mail uveden v záhlaví této smlouvy (dále jen „objednávka”). 
V případě rozporu mezi touto smlouvou a objednávkou má přednost tato smlouva.  

 
5. K podání objednávky je ze strany kupujícího kompetentní: 

Ivan Pilát, email: ivan.pilat@rehabilitace.cz, tel. číslo: 317 881 398 (dále jen „kontaktní 
osoba“). 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednávka výše uvedená, musí obsahovat specifikaci dle 
nabídky dodavatele, katalogové číslo, množství, termín a způsob dodávky požadovaného 

zboží.  
 

7. Prodávající se zavazuje nejpozději do 2 pracovních dnů potvrdit objednávku, spolu 

s potvrzením termínu dodání. 
 

8. Prodávající se zavazuje nepodmiňovat přijetí a vyřízení objednávky určitým počtem kusů 
zboží (minimální objednávka) a dodat zboží nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, a to 

do sídla kupujícího, nebude-li mezi stranami při konkrétní objednávce sjednáno něco jiného. 
 

9. Dílčí dodávka se považuje, dle této smlouvy, za splněnou, pokud zboží bude řádně předáno 

kupujícímu v místě plnění vč. příslušných dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují. 
Předání a převzetí bude potvrzeno podpisem dodacího listu kontaktní osobou kupujícího. 

 
10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí dle čl.II, odst.9 této 

smlouvy. 
 

III.  

Doba a místo plnění, dodací podmínky 
 

1. Doba plnění smlouvy: od podpisu smlouvy do 31.12.2021. 
 

2. Místo plnění smlouvy: sídlo kupujícího uvedené v záhlaví smlouvy, IT Oddělení. 

 
3. Kupující umožní prodávajícímu dodávku v pracovní dny v době od 07,00 – 13,30 hod. 

(případně dle dohody).  
 

4. Prodávající je povinen vyrozumět kontaktní osobu kupujícího o datu a čase dodání zboží. 
Každá dílčí dodávka bude provázena dodacím listem, který musí obsahovat následující údaje: 
označení smluvních stran, odkaz na konkrétní objednávku (datum, číslo), označení a 

množství zboží, razítko prodávajícího, datum dodání, jméno a podpis kontaktní osoby 
kupujícího. 

 
IV. 

Kupní cena a platební podmínky 
 

1. Smluvní strany sjednávají za plnění dílčích dodávek smluvní cenu, která se vypočte ze 

skutečně realizovaného plnění dílčí dodávky zboží a jednotkových smluvních cen uvedených 
v příloze č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny v příloze č. 1 této smlouvy jsou maximální, a to 

po celou dobu platnosti této smlouvy. 
 

2. Dohodnutým způsobem vypočtená cena je pevná a konečná a jsou v ní zahrnuty všechny 

náklady prodávajícího spojené s plněním dle této smlouvy včetně nákladů na dopravu do 
místa plnění. Prodávající není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení ceny (s výjimkou 

případu měny zákonné sazby DPH).  
 

3. Celkový finanční objem dodávek zboží na základě této rámcové smlouvy po dobu její platnosti 
kupující předpokládá maximálně do výše 483.720,- Kč bez DPH. 
 

4. Kupující není povinen vyčerpat určitý minimální objem poskytovaného zboží. 
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5. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dílčí kupní cenu za dodané dílčí zboží dle 
objednávky, a to na podkladě faktury vystavené prodávajícím, bezhotovostním převodem na 

bankovní účet kupujícího uvedený na daňovém dokladu se splatností 14 dnů od doručení 
kupujícímu. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den, kdy byla fakturovaná částka 

odepsána z účtu kupujícího. 
 

6. Faktura musí obsahovat tyto údaje v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj.: označení faktury a její číslo, 
obchodní firmu, sídlo, IČO a DIČ prodávajícího a jeho bankovní spojení, údaj o zápise v 

obchodním rejstříku, včetně spisové značky, pokud je prodávající v obchodním rejstříku 
zapsán, název, sídlo, DIČ a IČO kupujícího a jeho bankovní spojení, fakturovanou částku, vč. 

údaje, zda fakturovaná částka je včetně DPH / bez DPH, datum vystavení a odeslání faktury, 
datum uskutečnění zdanitelného plnění, splatnost, číslo objednávky (označení dílčí dodávky), 
název veřejné zakázky. 

 
7. Přílohou faktury musí být stejnopis dodacího listu s potvrzením převzetí dílčí dodávky bez 

jakýchkoliv vad kupujícím. 
 

8. Kupující neposkytuje zálohové platby. 
 

V.  

Povinnosti účastníků 
 

1. Prodávající se zavazuje: 
- pokud tak vyplývá z objednávky kupujícího, za podmínek uvedených v čl. II. této 

smlouvy provést či zajistit dopravu objednaného zboží do sídla kupujícího, případně 
jiného dohodnutého místa dodání bez ohledu na počet objednaných kusů; 

- že dodávka bude dodána řádně a včas, v ujednaném množství, jakosti (kvalitě), na 

místo plnění a v provedení dle požadavku kupujícího vyplývajícího ze zadání veřejné 
zakázky a této smlouvy, příp. konkrétní objednávky; 

- v případě reklamace zboží poskytnout okamžitou výměnu do následujícího 
pracovního dne; v případě vracení prázdných tonerů si bude jezdit vyzvedávat osobně 

- poskytnout záruční dobu na dodané zboží a v případě oprávněné reklamace vady 

odstranit. 
 

       2.  Kupující je povinen: 
- zboží převzít a potvrdit uskutečnění dodávky zboží na dodacím listu, 

- v den převzetí zboží překontrolovat dodané zboží, jeho množství a kvalitu; 
- zaplatit prodávajícímu smluvenou smlouvu řádně a včas.  

 

VI. 
Smluvní pokuta a náhrada škody 

 
1. Pro případ, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, zavazuje se zaplatit kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové ceny zboží dle konkrétní objednávky 
kupujícího. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího požadovat po 
prodávajícím náhradu škody, která kupujícímu v souvislosti s prodlením prodávajícího vznikla. 

 
2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny dodaného zboží je kupující povinen zaplatit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové ceny zboží dle konkrétní 
objednávky. 

 

VII. 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2021, ode dne nabytí její platnosti a 

účinnosti dle čl. IX. bodu 3 této smlouvy, resp. do vyčerpání prostředků určených na tuto 
smlouvu na základě nabídky podané prodávajícím v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávky tonerů a inkoustových náplní“, podle toho, která 

skutečnost nastane dříve. Celková částka za zboží dodané po dobu trvání smlouvy 
nepřesáhne 483.720,- Kč bez DPH. 
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VIII. 
Způsoby ukončení smlouvy 

 
1. Pro případ, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží po dobu delší 20 dnů, je kupující 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 

2. Pro případ, že bude kupující v prodlení s úhradou zboží po dobu delší 20 dnů, je prodávající 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 

3. Kupující i prodávající si vyhrazují právo písemně vypovědět tuto smlouvu  bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet dnem, kdy byla písemná výpověď doručena 

druhé smluvní straně. 
 

IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Kontaktními osobami kupujícího a prodávajícího jsou: 
A) za kupujícího: 

Ivan Pilát, email: ivan.pilat@rehabilitace.cz, tel. číslo: 317 881 398 
B) za prodávajícího: 

Ing. Jan Dobiáš, email: dobias@copymat.cz tel.: 606 071 203 

Tomáš Bunc, email: bunc@copymat.cz tel.: 607 114 188 
Luděk Sýpal, email: sypal@copymat.cz tel.: 602 144 402 

Václav Lisák, email: lisak@copymat.cz tel.: 604 683 563 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že režimem této smlouvy se budou řídit již bez dalšího odkazu 
všechny obchodní vztahy smluvních stran založené způsobem uvedeným v čl. I této smlouvy, 
pokud se účastníci písemně nedohodnou jinak. 

 
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v centrálním registru smluv. 
 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v celém rozsahu v 

Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do 30 
dnů ode dne jejího podpisu. 

 
5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 

stran. 
 

6. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a ostatními 

platnými právními předpisy. 
 

7. Jakékoliv změny či doplňky smlouvy jsou platné pouze ve formě písemného vzestupně 
číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

 
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v  tísni či za 

nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.   

 
 

Přílohy této smlouvy: 
1) Specifikace předmětu a cenová nabídka prodávajícího ze dne 11.12.2019 

 

 
V Kladrubech dne ...    V Praze                      dne 16.12.2019 

 
 

 
 
………………………………………         ……………………………………… 

Kupující                        Prodávající 
Ing. Josef Hendrych, MBA                     Bc. Kristýna Kutilová 

Ředitel RÚ Kladruby        Jednatelka společnosti  
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