
RÁMCOVÁ DOHODA

Číslo dohody objednatele GINIS: S-2022/MJT/2020 uvádět při fakturaci
Číslo dodavatele: ..............................

Dodávky kancelářských potřeb pro Krajský úřad Středočeského kraje

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupená:

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ: 150 21
Ing. Jaroslavem Řikovským, MPA
vedoucím Odboru majetku a hospodářské správy
70891095
CZ70891095

ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

(dále jen „objednatel ", na straně jedné)

1.2. Dodavatel: TEMPUS, s.r.o.

Lužná 591, Praha 6 - Vokovice, PSČ 16000
Jiřím Novákem, jednatelem
48590142
CZ48590142

se sídlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

(dále jen „dodavateli“ na straně druhé)
(dále společně také jako „smluvní strany")

uzavírají v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

Rámcovou dohodu na dodávky kancelářských potřeb pro Krajský úřad Středočeského kraje
(dále jen „dohoda")

2. Účel smlouvy

2 1. Tato dohoda se uzavírá v návaznosti a v souladu s výsledky zadávacího řízení na zakázky malého
rozsahu na dodávky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s názvem „Dodávky kancelářských potřeb pro Krajský úřad Středočeského
kraje",
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Podkladem pro uzavření této dohody je nabídka dodavatele podaná v rámci uvedené veřejné zakázky, 
která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

2.2.

Povinností dodavatele je plnit tuto dohodu v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se 
zadávacími podmínkami, které předcházely uzavření této dohody.

2.3.

3. Specifikace předmětu díla

Předmět této dohody je stanovení podmínek, za kterých budou po dobu trvání této dohody objednatelem 
zadávány a dodavatelem plněny dílčí objednávky spočívající v dodávkách zboží specifikovaného 
druhově a jednotkovými cenami v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody.

Dodavatel souhlasí a je srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn si vybrat druhově určené zboží dle 
přílohy č. 1 této dohody z plného sortimentu dodavatele, tj. ze standardního katalogu dodavatele, na 
jehož základě dodavatel nabízí své zboží veřejnosti či jiným subjektům nebo který má 
dodavateluveřejněn na svých webových stránkách apod.

3.1.

3.2.

Objednatel se zavazuje, že v souladu s dílčími objednávkami zboží odebere a zaplatí za něj cenu 
stanovenou v článku 6 této dohody dle obsahu každé jednotlivé objednávky. Dodavatel se zavazuje na 
základě dílčích objednávek převést na objednatele vlastnické právo k předmětu dílčí objednávky, tj. 
objednávkou poptávanému zboží.

3.3.

Samotné uzavření této rámcové dohody nezakládá ani jedné za stran práva a povinnosti ve vztahu k 
poskytování konkrétního plnění. Plnění budou poskytována na základě dílčích objednávek, kdy 
objednatel vyzve dodavatele formou objednávky k poskytnutí požadovaného plnění způsobem 
uvedeným v bodě 4.2. této dohody. Provedením dílčí objednávky popsaným způsobem se tato považuje 
za akceptovanou dodavatelem.

3.4.

4. Doba plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od podpisu této dohody do 31.12. 2021. 
Dodavatel se zavazuje doručit zboží dle dílčích objednávek s pevným termínem přijetí objednatelem, 
nejpozději do 2 pracovních dnů od učinění dílčí objednávky.

4.1.

Pokud není písemně sjednáno jinak, zboží se dodává pouze na základě dílčí objednávky objednatele. 
Objednávka se činí na základě stanoveného způsobu objednávání plnění (prostřednictvím emailové 
komunikace na kontaktní osobu dodavatele uvedenou v této dohodě). Dodavateli se zavazuje dodat 
zboží dle objednávky, a to zboží v první jakosti, zcela nové, nepoškozené.

4.2.

V individuálních případech lze urgentní objednávku učinit také písemnou formou, faxem, nebo zasláním 
scanové kopie prostřednictvím emailu.

4.3.

Dodávky zboží se budou uskutečňovat do místa plnění specifikovaného v článku 5 této smlouvy a 
předány budou vedoucím odborů nebo jejich sekretariátům na základě předávacích protokolů nebo 
dodacích listů. Předávací protokol nebo dodací list musí obsahovat popis dodaného zboží, termín 
dodání a musí být podepsán příslušnými zástupci obou smluvních stran.

4.4.

5. Místo plnění
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Místem plnění je sídlo objednatele, tedy Krajský úřad Středočeského kraje, ul. Zborovská 11/81, Praha 
5,150 21.

5.L

6. Cena a způsob úhrady

6.1. Jednotkové ceny zboží jsou stanoveny dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb. o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tyto vycházejí z nabídky dodavatele ze zadávacího 
řízení, které předcházelo uzavření této dohody. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
dohody. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.

6.2, Na základě vystavených dílčích objednávek a příslušnou osobou objednatele potvrzených dodacích 
listů, které jsou nedílnou součástí daňového dokladu, vystaví dodavatel, vždy k1. dni měsíce 
následujícího po měsíci, za který dodavateli vznikne nárok na finanční plnění za dodané zboží, daňový 
doklad (fakturu) se splatností 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

6.3. Objednatel nebude poskytovat zálohy

6.4. Dodavatel se podpisem na této dohody zavazuje, že po dobu trvání této dohody nebude vůči objednateli 
zvyšovat ceny jím dodávaného zboží. Jednotkové ceny objednaného zboží dle přílohy č. 1 této dohody 
zahrnují veškeré náklady dodavatele na zboží, tj. zejména dopravu, balné, náklady na zaměstnance, 
pojištění atd.

6.5. Celková cena všech dílčích plnění dle této dohody nepřesáhne hodnotu 1.652.892,00 Kč bez DPH.

7. Záruka za jakost

7.1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na dodané zboží v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, tj. 
24 měsíců ode dne jeho převzetí uvedeného na dodacím listu, pokud není stanoveno jinak.

8. Ostatní ujednání

Vlastnictví ke zboží a nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží nese kupující od okamžiku jeho 
převzetí od dodavatele. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele okamžikem podpisu 
předávacího protokolu (dodací list) zástupci obou smluvních stran po předání zboží.

8.1.

Převzetím se pro účely této dohody rozumí dodání zboží prodávajícím do místa plnění a jeho převzetí 
vedoucím odboru nebo jeho sekretariátem dle bodu 4.4 a článku 5 této dohody.

8.2.

Pro případ nedodržení termínu realizace dodávky v termínech dle konkrétní objednávky se dodavatel 
zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení se splněním 
služby. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemného oznámení - faktury, o jejím 
uplatnění objednatelem. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody po dodavateli a to i 
v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

8.3.

Odchylně od právní úpravy občanského zákoníku smluvní strany sjednávají, že vadu plnění lze vytknout 
do jednoho (1) měsíce od zjištění této vady a že kupující tak nemusí učinit bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět.

8.4,
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Nároky objednatele z vadného plnění dle této dohody jsou především

požadovat dodání chybějícího zboží;

- požadovat náhradní zboží výměnou za zboží vadné;

- požadovat slevu z ceny zboží.

8.5. Kontaktní osoby objednatele:

Ve věcech smluvních: Bc. Karel Kulhavý, tel: 257280405, e-mail: kuihavvw kr-s.c/
Ve věcech technických a provozních: Ivana Krolopová, tel: 257280571, e-mail: kroipno\uu/kr-s.t./

Oprávněné osoby dodav
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických a provozních:

Závěrečná ustanovení9.

9.1. Tato dohoda může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.

9.2. Tato dohoda zaniká, mimo případy uvedené výše, rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to
dnem, kdy bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

9.3. Objednatel je oprávněn od této dohody odstoupit, pokud:

> dodavatel neplní své závazky dle této dohody ve smluvené době, nebo nedodává zboží, které si

kupující vybral;

^ dodavatel je předlužen;

> bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dodavatele;

> dodavatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny);

>• na majetek dodavatele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí;

> dodavatel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 zákona o trestní

odpovědnosti právnických osob;

> dodavatel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost podle této dohody;

> dodavatel přes předchozí písemné upozornění kupujícího nebo zástupce kupujícího neplní své

povinnosti podle této dohody, zejména povinnosti uvedené v čl. 3 této dohody;

> došlo k podstatnému porušení smluvních povinností dodavatele, a to za předpokladu, že takové

porušení nebylo dodavatelem napraveno.

Objednatel je oprávněn smluvní vztah ukončit písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez jeho
uvedení, s výpovědní lhůtou 3 měsíce počínající běžet první den měsíce následujícího po měsíci, kdy
byla výpověď doručena dodavateli.

Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto dohodu z dalších důvodů uvedených v
občanském zákoníku není jakkoli dotčeno.

9.4.

9.5.
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Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě
vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dohody
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto dohod a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou přímo upraveny touto dohodou, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

9.6.

9.7.

9.8.

Tato dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a
vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této dohody na třetí osobu.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této dohody je nezbytné její uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

9.9.

9.10.

9.12. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Spotřební koš (druh zboží a jednotkové ceny dodavatele za zboží)

1 9 -03- 2020 411:1010V Praze dne V Praze dne....

za
Ing. Jarosla^ŘfKovský, MPA
vedoucí Odboru majetku a hospodářské správy ©TEňPUS s.r.o.

LUŽNÁ 591, 160 00 PRAHA 6 - VOKOVICE
TEL.: 235 365 517, FAX: 235 365 518

IČO: 48590142, DIČ: CZ48590142
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Příloha č.1:
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