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Rámcová dohoda o dodávkách IT techniky


uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi:

Fakulta stavební ČVUT v Praze
se sídlem: 			Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6
zastoupená: 			Ing. Miroslavem Vlasákem, tajemníkem fakulty
IČO: 				68407700
DIČ:				CZ68407700
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách.
(dále jen „Kupující“)


a


B2C, s.r.o.
se sídlem: 			Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupená: 			Ing. Janem Rybnikářem, jednatelem
IČO: 				27957705
DIČ: 				CZ27957705
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129365.
(dále jen „Prodávající“)



Předmět smlouvy
	Tato Rámcová dohoda (dále jen „Smlouva“), je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „FSv – Dodávka výpočetní techniky na rok 2020“ „2.část: Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
	Finanční limit této Smlouvy činí: 2 500 000 Kč bez DPH.
	Předmětem Smlouvy je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při pravidelném prodeji zboží Prodávajícího, tj. notebooků, tiskáren, skenerů, tonerů a dalších komodit specifikovaných v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Zboží"), Kupujícímu.
	Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených ve Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. Kupující se zavazuje Zboží převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu.
	Na základě Smlouvy budou mezi Smluvními stranami sjednávány dílčí kupní smlouvy ve formě objednávek Kupujícího na jednotlivé dodávky Zboží.
	Uzavření Smlouvy nezakládá pro Prodávajícího žádný nárok na plnění, toto plnění bude realizováno vždy až na základě objednávek podle aktuálních potřeb Kupujícího.

Dílčí kupní smlouvy
Dílčí kupní smlouvy a vztahy z nich vyplývající se řídí Smlouvou, není-li sjednáno jinak.
	Dílčí kupní smlouvy jsou uzavírány na základě objednávek Kupujícího Prodávajícímu. Objednávky budou činěny elektronickou formou na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxx a budou obsahovat minimálně identifikaci Kupujícího, datum objednávky, specifikaci Zboží, cenu Zboží a identifikaci osoby oprávněné převzít Zboží za Kupujícího.
Dodání zboží
	Prodávající dodá Zboží nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky do sídla Kupujícího, jehož adresa je uvedena na úvodní straně této Smlouvy.

Dokladem o dodání Zboží je dodací list potvrzený zástupcem Prodávajícího a Kupujícího. Dodací list musí obsahovat minimálně Identifikaci Kupujícího, identifikaci Prodávajícího, datum dodání, specifikaci dodaného Zboží.
Kupující je při přejímce Zboží povinen zkontrolovat, zda dodané Zboží odpovídá. V případě, že dodané Zboží vykazuje nedostatky, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít.
Podpisem dodacího listu ze strany Kupujícího je Zboží předáno a kupující k němu nabývá vlastnické právo.
Platební podmínky
	Kupní cena Zboží bude Prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, kterou je Prodávající oprávněn vystavit až po dodání veškerého Zboží dle příslušné objednávky Kupujícího, tj. dle dílčí kupní smlouvy. Přílohou každé faktury bude dodací list Zboží dle objednávky. Na faktuře je Prodávající povinen uvést číslo objednávky a v případě, že je Zboží financováno z Operačního programu i název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání dle údajů uvedených v objednávce.

Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Úhradu řádně vyfakturované částky se zavazuje Kupující provést na účet Prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Závazek Kupujícího je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu uvedeného na faktuře.
Prodávající není oprávněn požadovat a Kupující mu není povinen poskytovat zálohy.
Vady zboží
	Prodávající odpovídá za vady, jež má Zboží v době jejich předání a dále odpovídá za vady Zboží zjištěné v záruční době.

Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost v délce uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí Zboží Kupujícím. Záruční lhůta se prodlouží o dobu, po kterou nebude Zboží provozuschopné z důvodu závad, na něž se vztahuje záruka.
V případě reklamace může Kupující uplatnit dle svého výběru tyto nároky:
	právo žádat odstranění reklamovaných vad Zboží opravou,

právo žádat nové bezvadné Zboží, pokud reklamovanou vadu není možné z technického hlediska odstranit nebo pokud by její odstraňování trvalo déle než 14 dnů nebo pokud není reklamovaná vada odstraněna ve lhůtách písemně dohodnutých s Kupujícím; Prodávající je pak povinen dodat Kupujícímu náhradní plnění ve lhůtě do 14 dnů ode dne uplatnění požadavku ze strany Kupujícího,
právo žádat poskytnutí slevy,
odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady (ať již stejného či jiného druhu) nebo pokud Kupující v souladu s touto smlouvou požadoval nové bezvadné zařízení a toto mu nebylo dodáno ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho požadavku.
V případě uplatnění nároků ze záruky nese Prodávající náklady na práci spojenou s odstraněním závad, veškeré náhradní díly, cestovní náklady, jakož i další náklady související s odstraňováním reklamovaných vad Zboží.
	Prodávající je povinen k první reakci do 24 hodin od nahlášení závady, dále je Prodávající povinen nastoupit na opravu Zboží nejpozději do 7 pracovních dní počítaných od okamžiku nahlášení závady Kupujícím. V případě, že konec této lhůty připadne na víkend, státní svátek, nebo jiný den pracovního klidu, není Prodávající v prodlení, nastoupí-li na opravu zařízení následující pracovní den. Prodávající je povinen závadu odstranit nejpozději ve lhůtě do následujícího pracovního dne počítáno od okamžiku nástupu Prodávajícího k odstranění závady.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
	V případě prodlení Kupujícího s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % úplaty za dodání Zboží bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží v souladu s touto smlouvou je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % úplaty za dodání Zboží bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Prodávajícího s nástupem na opravu Zboží nebo s odstraněním závady Zboží, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení a za každou závadu.
Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve lhůtě do 21 dnů počítaných ode dne odeslání jejího vyúčtování Prodávajícímu.
Smluvní strany prohlašují, že shora uvedené smluvní pokuty pokládají za přiměřené. Zaplacení jakékoli z výše uvedených smluvních pokut se nedotýká nároku Kupujícího na náhradu škody v plné výši.
Trvání a ukončení platnosti smlouvy
	Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího podpisu oběma smluvními stranami do 31. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančního limitu Smlouvy.

Kupující může od této Smlouvy jednostranně písemně odstoupit při podstatném porušení ujednání této Smlouvy Prodávajícím.
Prodávající může od této Smlouvy jednostranně písemně odstoupit při podstatném porušení ujednání této Smlouvy Kupujícím.
Výpovědní lhůta pro možnosti ukončení platnosti smlouvy se stanovuje na tři (3) měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Zvláštní ustanovení k uveřejňovací povinnosti
	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí Kupující; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.

Smluvní strany berou na vědomí, že Kupující je povinným subjektem ohledně poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pro tyto účely nepovažují nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z poskytnutí.
Závěrečná ustanovení
	Prodávající není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu.

Veškeré změny této smlouvy mohou být učiněny výhradně písemnou formou, prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
Pokud by se některé ustanovení této 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 nahrazovaného Smluvního ustanovení.
Prodávající si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Prodávající je zároveň povinen zavázat své subdodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
	Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
	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.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Nabízené komodity a jejich ceny




V Praze dne ………………..



V Praze dne ………………..







za Kupujícího
Ing. Miroslav Vlasák
tajemník

za Prodávajícího
Ing. Jan Rybnikář
jednatel


