
R Á M C O V Á KUPNÍ SMLOUVA  -  Nákup kancelářského materiálu 
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, mezi 
 
 
město Jičín 
se sídlem : Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČ:  00271632, DIČ: CZ 00271632 
Zastoupené :  JUDr. Jan Malý – starosta 
( dále jen kupující ) 
 
a 
 
Z+M Partner, spol. s r.o. 
se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ: 26843935 
DIČ: CZ699003336 
zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 40340 
zastoupená Davidem Ševčíkem, jednatelem společnosti 
věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech plnění smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx 
( dále jen prodávající ) 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na výsledek výběrového řízení na zakázku Zásobování 
kancelářským materiálem a nabídky prodávajícího ze dne 18. 11. 2019. Smluvní strany sjednávají v této 
rámcové kupní smlouvě závazné podmínky, které platí pro jejich vzájemné vztahy na dodávky 
kancelářského materiálu (dále je zboží) pro období od 1.1.2020 do 31.12.2021. Jednotlivé dodávky 
zboží budou konkretizovány v písemných objednávkách kupujícího v souladu s touto smlouvou. Smluvní 
strany se zavazují dodržovat podmínky sjednané touto smlouvou, písemnými objednávkami a obecně 
závaznými právními předpisy. 
 

II. 
Předmět plnění 

Předmětem plnění je závazek prodávajícího dodávat zboží představující sortiment prodávajícího, 
uvedený v cenové nabídce, která tvoří přílohu smlouvy za podmínek sjednaných v této Smlouvě, podle 
písemných objednávek vystavených kupujícím a předávat k dodanému zboží příslušné doklady a 
převádět vlastnické právo na kupujícího. 
Kupující se podpisem této smlouvy zavazuje dle svých momentálních potřeb objednávat zboží po dobu 
platnosti a účinnosti smlouvy. Řádně objednané, dodané a bezvadné zboží převzít a zaplatit 
prodávajícímu sjednanou kupní cenu způsobem ve smlouvě definovaným. 
 
 

III. 
Objednávky zboží 

Objednávka zboží kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že návrh 
je přijat a smlouva uzavřena, jestliže prodávající ve lhůtě nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne 
obdržení řádné objednávky tuto písemně (i elektronickými prostředky – emailem) potvrdí. 
Každá objednávka zboží bude obsahovat: 
a) identifikaci kupujícího (název, sídlo, IČ, DIČ) 
b) identifikaci prodávajícího (název, sídlo, IČ, DIČ, údaj o zápisu v OR, včetně spis.zn.) 
c) druh zboží 
d) číslo objednávky a odkaz na tuto Rámcovou smlouvu  
e) datum vystavení objednávky a jméno osoby vystavující za kupujícího objednávku 
f) specifikace objednávaného zboží 
g) požadavek na termín dodání 
h) místem plnění dodávek je adresa: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, případně Město Jičín, 
17. listopadu 16, 506 01 Jičín pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 



Prodávající se zavazuje objednávku v dojednaném rozsahu a v dojednaném termínu splnit. V případě, že 
prodávající nedodrží dohodnutý termín dodávky, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 
dodávky bez DPH za každý den prodlení. 

Objednávku zboží je kupující povinen učinit písemně. Za písemnou objednávku se považuje též 
objednávka učiněná elektronickými prostředky - emailem a to na emailovou adresu prodávajícího 
jaromir.rejhon@zmgroup.cz 
Smluvní strany se zavazují, že každá z nich bude samostatně archivovat tyto objednávky, včetně 
písemných úkonů na ně navazujících, vzájemně sjednaným nebo jiným vhodným způsobem. 
 

IV. 
Cena 

Cena za zboží je sjednána v souladu s cenami uvedenými prodávajícím v jeho nabídce předložené v rámci 
výběrového řízení na tuto zakázku, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Smluvní strany považují 
tuto cenovou nabídku za ceník platný pro jednotlivá plnění, po celou dobu platnosti této smlouvy. 
Tyto ceny jsou tak závazné po celou dobu platnosti smlouvy a jejich překročení se, s výjimkou změny 
daňových právních předpisů týkajících se DPH, nepřipouští. 
Náklady na dopravu zboží jsou nákladem prodávajícího a jsou zahrnuty do sjednané kupní ceny. 

V. 
Termín a místo dodání 

Předmět kupní smlouvy - zboží je dodáváno v termínech, které jsou smluvními stranami sjednány pro 
konkrétní kupní smlouvy (podáním a potvrzením objednávek). Podle dohody smluvních stran, 
prodávající dodá zboží do místa plnění dodávek na adresu: 
Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, případně Město Jičín, 17. listopadu 16, 506 01 Jičín, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu na základě této smlouvy blíže specifikované 
objednávkou je splněna protokolárním převzetím dodávky zboží kupujícím. 
K osvědčení o převzetí zboží bude vždy vyznačeno na tiskopise předávajícího - předání a převzetí zboží. 
 
Za kupujícího mohou zboží převzít : 
xxxxxxxxxxxxxx :  podpisový vzor ……………………….. 
xxxxxxxxxxxxxx : podpisový vzor ……………………….. 
xxxxxxxxxxxxxx : podpisový vzor ……………………….. 
Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu případné změny v osobách, které mohou zboží převzít.  
 
 

VI. 
Doklady ke zboží 

Prodávající současně s předáním zboží vystavuje a předává dodací list, obsahující popis zboží, množství a 
cenu zboží. Kupující, který zboží přebírá nebo jeho zástupce je povinen na dodací list vyznačit čitelným 
způsobem své příjmení, otisk razítka s firmou a sídlem, dále pak dodací list originálně podepsat. 
 

VII. 
Nabytí vlastnického práva 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem jeho převzetí.  
 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu vyplývající z faktury, a to ve lhůtě splatnosti 
uvedené na faktuře. Pro účely této smlouvy se sjednává splatnost faktur na 21 dnů od doručení 
kupujícímu. 
 
2. Prodávající má právo vystavit fakturu neprodleně poté, co bylo objednané zboží předáno kupujícímu 
nebo veřejnému dopravci k přepravě do místa určení pro kupujícího. 
 
3. V případě, že kupující bude v prodlení s placením za dodané zboží, má prodávající právo na smluvní 
úrok ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
 
4. Kupující provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka 
nebude splněna, kupující uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen prodávajícímu až po 



zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené 
kupujícím, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně prodávajícího 
 
 
 

IX. 
Záruka za jakost a vady zboží 

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží po dobu minimálně 2 měsíců, není-li prodávajícím 
stanovena v konkrétním případě záruční lhůta delší. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je způsobilé 
pro použití ke smluvenému (u červeně označeného kancelářského materiálu v kvalitě předložených 
vzorků), a u zbývajícího neoznačeného kancelářského materiálu k obvyklému účelu. 
 
2. Kvalitativní vady na zboží, které nebylo možné zjistit při převzetí, uplatní kupující bez zbytečného 
odkladu po jeho zjištění písemnou formou, kde uvede důvod reklamace, rozsah nároku, návrh na 
vypořádání, číslo faktury prodávajícího. 

3. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do pěti dnů ode dne následujícího po doručení 
reklamace. Uznané reklamace budou vyřizovány výměnou zboží za bezvadné dobropisem, a to 
nejpozději do deseti dnů od podání reklamace. V opačném případě má kupující nárok na smluvní pokutu 
ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.  

4. Nebezpečí škody na předmětu koupě nese kupující od okamžiku jeho převzetí, záruční doba počíná 
běžet ode dne dodání a převzetí zboží. 
 
5. K dodávanému zboží doloží prodávající dle jeho charakteru doklady osvědčující kvalitu a požadované 
parametry. 
 
6. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu jen zboží prosté vad, a to jak faktických, tak právních. 
 
7. Kupující si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu plnění Rámcové smlouvy provést kontrolu jakosti 
(technických, resp. ekologických požadavků) dodaných dodávek dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace a 
to i prostřednictvím akreditovaného pracoviště. Nebude-li vzorek dodávky splňovat tyto požadavky, 
nebo dodané zboží u červeně označeného kancelářského materiálu nebude odpovídat kvalitě v rámci 
zadávacího řízení prodávajícím předložených vzorků, jedná se ze strany prodávajícího o podstatné 
porušení Rámcové smlouvy s možností kupujícího z tohoto důvodu od Rámcové smlouvy odstoupit. 
 

X. 
Zvláštní ujednání 

Prodávající se zavazuje poskytnout (dodat) městu Jičín (MěÚ Jičín) NÁHRADNÍ PLNĚNÍ ve smyslu zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, ve výši min. 150.000,- Kč za rok 2020 a vystavit za toto 
dodané náhradní plnění daňový doklad nejpozději do 15.12.2020, dále ve výši min. 150.000,- Kč za rok 
2021 a vystavit za toto dodané náhradní plnění daňový doklad nejpozději do 15.12.2021, a v obou 
případech nejpozději do 30 dnů od jejich zaplacení vložit do elektronické evidence náhradních plnění 
vedené MPSV údaje o těchto poskytnutých plněních a to pod smluvní pokutou ve výši 10.000,-Kč, kterou 
je oprávněno město po prodávajícím požadovat v případě nesplnění těchto jednotlivých závazků. 

 
XI. 

Závěrečná ujednání 
1. Tato smlouva se sjednává na dobu u r č i t o u  od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 
 
2. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou.  Smluvní strany dohodly, že za podstatné 
porušení smlouvy pokládají prodlení s dodáním zboží v rámci jednotlivých objednávek delší jednoho 
týdne,  a dále nezaplacení faktury s prodlením delším jednoho měsíce, což zakládá oprávnění oprávněné 
strany od smlouvy odstoupit. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že bude 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, nebo že 
prodávající vstoupí do likvidace. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé 
straně doručeno.  

3. Pro právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím touto smlouvou neupravené se vztahují příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 



4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a rozhodnuty obecnými soudy ČR, 
přičemž jejich příslušnost vyplývá z občanského soudního řádu. 
 
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem. 
 
8. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto 
zákona, zašle bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 
zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou 
ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Smluvní strany si ujednaly pozdější okamžik nabytí účinnosti 
smlouvy, než je uveden v § 6 odst. 1 zákona č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to dnem 
1.1.2020. Objednávky nad 50 tis. Kč bez DPH lze plnit až jejich zveřejněním v registru smluv. 

9. Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka prodávajícího. 
 
 
V Jičíně dne       V …………dne 
 
 
 
 
 
………………………………     ……………………………… 
JUDr. Jan Malý – starosta      David Ševčík – jednatel společnosti 

 kupující       prodávající 
 
 


