
Evideném’ Ez'slo smlouvy: 3 6/00069566/2020

RAMCOVA DOHODA
uzavfené na zékladé vefejné zakézky malého rozsahu s nézvem

,,NAKUP KOVARSKYCH WHNi, KovARSKEHo NARADI A NASTROJU 2020“

l. Smluvm’ strany

1. 1. Objednatel: Stfedm' odborné uéiliété, Hubélov 17

se sidlem: Loukovec, Hubélov17, 294 11 Loukov
zastoupeny: Feditelem lng. Miroslavem Kolomaznikem
ICO: 00069566
DIC: 0200069566
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
c. u.:

(dé/e jen ,,objednatel", na strané jedné)

1. 2. Dodavatel: Jih’ Valié

se sidlem: Citov 6p. 73, 277 04 Citov
zastoupené: Jifi Valié
ICO: 62961489
DIC: CZ7303310916
bankovni spojeni: KB a.s., Mélnik
c. u.:

(déle jen ,,dodavateli" na strané druhé)
(dale spo/eéné také jako ,,sm/uvni strany“)

uzaviraji v souladu se zékonem é. 134/2016 Sb., 0 zadévém’ vefejnych zakézek a zékonem 6. 89/2012 5b.,
obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl tuto

Rémcovou dohodu na dodévky kovéfskych tni, kovéfského néfadi a néstrojfi pro Stfedm' odborné
uéiliété, Hubélov 17 (déle jen ,,dohoda“)

2. Uéel smlouvy

2.1. T6110 dohoda se uzaviré v névaznosti a v souladu s vysledky zadévaciho fizeni na zakézky malého
rozsahu na dodévky ve smyslu zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefeach zakézek, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl, s nézvem ,,Nékup kovéfskych vyhnl', kovéfského néfadl' a néstrojfi 2020“.

2.2. Podkladem pro uzavfeni této dohody je nabidka dodavatele podané v rémci uvedené vefejné zakézky,
které byla na zékladé zadévaciho Fizeni vybréna jako neihodnéjéi.

2.3. Povinnosti dodavatele je plnit tuto dohodu vsouladu splatnymi prévnimi pfedpisy a vsouladu se
zadévacimi podminkami, které pfedchézely uzavfeni této dohody.
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3. Specifikace pfedmétu dila

Pfedmét této dohody je stanoveni podminek, za kterS/ch budou po dobu trvéni této dohody objednatelem
zadévény a dodavatelem plnény diléi objednévky spoéivajici v dodévkéch zboii specifikovaného druhové
a jednotkovy'Imi cenami v pfiloze 6. 1, které je nedilnou souéésti této dohody.

Dodavatel souhlasi a je srozumén s tim, Ze objednatel je oprévnén si vybrat druhové uréené zboii dle
pfilohy (3. 1 této dohody z plného sortimentu dodavatele, tj. ze standardniho katalogu dodavatele, na jehoi
zékladé dodavatel nabizi své zboii vefejnosti éi jinSIm subjektfim nebo ktery mé dodavatel uvefejnén na
vch weboch strénkéch apod.

Objednatel se zavazuje, 2e vsouladu sdiléimi objednévkami zboZi odebere a zaplati za néj cenu
stanovenou v élénku 6 této dohody dle obsahu kaidé jednotlivé objednévky. Dodavatel se zavazuje na
zékladé diléich objednévek pfevést na objednatele vlastnické pravo kpfedmétu diléi objednévky, tj.
objednévkou poptévanému zboii.

Samotné uzavfeni této rémcové dohody nezaklédé ani jedné za stran préva a povinnosti ve vztahu k
poskytovéni konkrétniho plnéni. Plnéni budou posky10véna na zékladé diléich objednévek, kdy objednatel
vyzve dodavatele formou objednévky k poskytnuti poiadovaného plnéni zpflsobem uvedenYm v bodé 4.3.
a 4.4. této dohody. Provedenim diléi objednévky popsam'Im zpflsobem se tato povaiuje za akceptovanou
dodavatelem.

4. Doba plnéni, dilél’ objednévky

Tato dohoda se uzaviré na dobu uréitou, a to na dobu od podpisu této dohody do 31. 12. 2020,
maximélné véak do vyéerpéni maximélni ceny pInéni dle této Ramcové dohody, které éini 25000000 Kt“:
bez DPH.

Dodavatel se zavazuje doruéit zboii dle diiéich objednévek s pevnym terminem pfijeti objednatelem,
nejpozdéji do 30 pracovnich dnfl 0d uéinéni diléi objednévky, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné
jinak.

Pokud neni pisemné sjednéno jinak, zboii se dodévé pouze na zékladé diléi objednévky objednatele.
Objednévka se éini na zékladé stanoveného zpflsobu objednévéni plnéni: telefonicky, Ustné nebo
prostfednictvim emailové komunikace na kontaktni osobu dodavatele uvedenou v této dohodé. Bude—li
hodnota jednotlivé dik‘ii objednévky vyééi nei 50 000,00 K6 bez DPH, musi bYt objednévka uéinéna
v pisemné podobé. Dodavatel se zavazuje dodat zboii die objednévky, a to zboii v prvni jakosti, zcela
nové, nepoékozené.

V individuélnich pfipadech lze objednévku uéinit také osobné v provozovné (prodejné) dodavatele.

Dodévky zboii se budou uskuteéfiovat do mista plnéni specifikovaného v élénku 5 této smlouvy a pfedény
budou na zékladé fyzické pfejimky zboii mezi oprévnénYmi pracovniky dodavatele éi dopravcem
zajiétény'Im dodavatelem a oprévnénYmi osobami objednatele na zékladé pfedévacich protokolfi nebo
dodacich listfi. Pfedévaci protokol nebo dodaci list musi obsahovat popis dodaného zboii, termin dodéni
a musi by'It podepsén pfisiuénymi zéstupci obou smluvnich stran.

5. Misto plném'

Mistem plnéni je sidlo objednatele, tedy Loukovec, Hubélov 17, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiété.
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6. Cena a zpflsob uhrady

Jednotkové ceny zboii jsou stanoveny dohodou smluvnich stran podle zékona ('3. 526/1990 Sb. 0 cenéch,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, pfiéemi tyto vychézeji z nabidky dodavatele ze zadévaciho Fizeni, které
pfedchézelo uzavfeni této dohody. Jednotkové ceny jsou uvedeny v pfiloze ('2. 1 této dohody. DPH bude
L'Jétovéno dle platnYch prévnich pfedpisCx.

Na zékladé vystavenS/ch diléich objednévek a pfisluénou osobou objednatele potvrzenSIch dodacich listfl,
které jsou nedilnou souéésti dafiového dokladu, vystavi dodavatel dafiovy doklad (fakturu) se splatnosti
14 dnfl ode dne jejiho prokazatelného doruéeni objednateli. Objednatel upfednostfiuje zasiléni
elektronicky'Ich faktur elektronickou poétou na e-mail: sekretariat@souhubalov.cz a v kopii na e-mail:
ekonom@souhubalov.cz .

Objednatel nebude poskytovat zélohy.

Dodavatel se podpisem na této dohody zavazuje, 2e p0 dobu trvéni této dohody nebude vfiéi objednateli
zvyéovat ceny jim dodz’avaného zboii. Jednotkové ceny objednaného zboii dle pfilohy 6. 1 této dohody
zahrnuji veékeré néklady dodavatele na zboii, tj. zejména dopravu, balné, néklady na zaméstnance,
pojiéténi atd.

Celkové cena véech diléich plnéni dle této dohody nepfeséhne hodnotu 250,000,00 K6 K6 bez DPH.

7. Zéruka za jakost

Dodavatel odpovidé za to, ie dodévané zboii bude vsouladu sobjednévkou objednatele, platnYmi
prévnimi, technickYmi a kvalitativnimi normami.

Dodavatel je povinen, v pfipadé, ie ho o to objednatel poiédé, doloiit k dodévanému zboii technicky list,
prohlééeni o shodé, CE, atesty a certifikace.

Dodavatel poskytuje objednateli zaruku na dodané zboii v délce zéruéni doby poskytnuté vS/robcem, tj.
24 mésicfi ode dnejeho pfevzeti uvedeného na dodacim listu, pokud neni stanovenojinak.

8. Ostatni ujednéni
Vlastnictvi ke zboii a nebezpeéi néhodné zkézy nebo ékody na zboii nese objednatel 0d okamiiku jeho
pfevzeti 0d dodavatele. Vlastnické prévo ke zboii pfechézi na objednatele okamiikem podpisu
pfedévaciho protokolu (dodaci list) zéstupci obou smluvnich stran po pfedéni zboii.

Pfevzetim se pro [16e této dohody rozumi dodéni zboii dodavatelem do mista plnéni a jeho pfevzeti
oprévnénYmi pracovniky objednatele dle bodu 4.5 a élénku 5 této dohody.

Kontaktni osoby objednatele:

.tel.6.-,email:—Ve vécech smluvnich:
Ve vécech technicch a provoznich:

Oprévnéné osoby dodavatele:
Ve vécech smluvnich: Jifi Valié, te|.: 7
Va vécech technickjlch a provoznich: Jin a is, te .: 7
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8. Zévéreéné ustanovem’

Tato dohoda mflie bS/t ukonéena pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Tato dohoda zaniké, mimo pfipady uvedené vYée, rovnéi odstoupenim z niie uvedenYch dfivodfl, a to
dnem, kdy bude odstoupeni doruéeno druhé smluvni strané.

Objednatel je oprévnén 0d této dohody odstoupit, pokud:

dodavatel neplni své zévazky dle této dohody ve smluvené dobé, nebo nedodévé zboii, které si
objednatel vybral;
dodavatel je pfedluien;
bylo vydéno rozhodnuti o L'Jpadku dodavatele;
dodavatel vstoupil do Iikvidace nebo byl zruéen (kromé pfipadfl fl'Jze nebo pfemény);
na majetek dodavatele byla nafizena exekuce nebo von rozhodnuti;
dodavatel byl odsouzen za néktery z trestnych éinfl uvedenych v ustanoveni § 7 zékona o trestni
odpovédnosti prévnickflch osob;
dodavatel p0 pfedchozi pisemné VYZVé odmitl splnft jakoukoli povinnost podle této dohody;
dodavatel pies pfedchozi pisemné upozornéni objednatele nebo zéstupce objednatele neplni své
povinnosti podle této dohody, zejména povinnosti uvedené v (:1. 3 této dohody;

> doélo k podstatnému poruéeni smluvnich povinnosti dodavatele, a to za pfedpokladu, 2e takové
poruéeni nebylo dodavatelem napraveno.

Y
V

V
V

V
V

V
V

Objednatel je oprévnén smluvni vztah ukonéit pisemnou vypovédi z jakéhokoliv dflvodu, nebo i bez jeho
uvedeni, s vyipovédni Ihfltou 2 mésice poéinajici béiet prvni den mésice nésledujiciho po mésici, kdy byla
vyipovéd' doruéena dodavateli.

Bez ohledu na v9§e uvedené, prévo smluvnich stran ukonéit tuto dohodu z daléich dfivodfi uvedenS/ch v
obéanském zékoniku neni jakkoli dotéeno.

Tato dohoda je vyhotovena ve tfech (3) stejnopisech s platnosti originélu, pfiéemi objednatel obdrii dvé
vyhotoveni a dodavatel jedno vyhotoveni.

Tato dohoda navé platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a L'Jéinnosti dnem zvefejnéni dohody v
registru smluv podle zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch 06innosti nékterflch smluv,
uvefejfiovéni téchto dohod a o registru smluv, ve znéni pozdéjéich pfedpist'].

Préva a povinnosti smluvnich stran, které nejsou pfimo upraveny touto dohodou, se fidi pfisluénYmi
ustanovenimi obéanského zékoniku.

Tato dohoda mfiie bYt ménéna (:i doplfiovéna vzéjemné odsouhlaseny'Imi a podepsanYmi pisemnYmi a
vzestupné oéislovanYmi dodatky, které se stévaji jejl nedilnou souéésti.

Dodavatel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele oprévnén postoupit préva a povinnosti
z této dohody na tfeti osobu.

Smluvni strany berou na védomi, 2e k nabyti Uéinnosti této dohody je nezbytné jeji uveFejnéni v registru
smluv podle zékona ('3. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch Uéinnosti néktery’lch smluv, uvefejfiovéni
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.



Evidenénf c7510 smlouvy: 3 6/00069566/2020

8.12. Nedilnou souéésti této dohodyjsou nésledujici pfilohy;

Pfiloha 6. 4: Hodnotici model (druh zboii ajednotkové ceny dodavatele za zboii)

A ; .7 ,r

v Hubélové dne 26. 03. 2020 v Citové dne..xiii}.:.._?*.F:“..."1‘.:1'.

Stl‘mmmbmnexw W17

za obje za dodavatelefl
lng. Miroslav Kolomaznik, feditel Jifi Valié
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Pfiloha E. 4 - Hodnotici model
VEREJNA ZAKAZKA

zadévané mimo reiim zékona 6134/2016 50., o zadévéni vehjny’ch zakézek, v platném znéni (délejen ,,zékon") s nézvam:
"NAKUP KovARSKYcH WHNI, KovAfiSKEHo NARADiA NASTROJU 2020"

.J 0... MM: 1
pm“ Nézav I flbcfieainwizuvgmikua «mygnxeamrit J Hlmi Celkové cena v Ki: bez Celkové cena v Ki: véztné

' «3312287601: 2110.21; il'm‘“ DPH

Kovafska vyhefi: rozmér 01101515 230050 mm; ocnranne ldiny 6, 1A, molar , . s i _
‘ 400v; napf. ESV UNIVERSAL “M”WWWWEV W 1 ‘ Rs 55 400,00 k0 70 134.00 K:

2 Par ochranych kllnL‘J 5. 1A (leaviny) ke kovafské vyhm, material Imna (Imam-Fob”, 1 1 ks 10 200,00 Ki 12 342,00 K6
,1

i
3 Klobouéek (vnnfek {openiéfé kovérské vyhné;materiél1mna 1 ks 3 500,00 Ki: 4 35500 Kb

4 R051"U"(r1'121¢e) ke kovafské vyhnl; material flfina 1 ks 5 000,00 K1: 7 25000 Kb

5 Kova'fska kovadlina "K" 100kg (otvor 27)Q7mm) 1 ks 34 300,00 Ké 41 503,00 K0

6 Rohafina 24kg 1 ks 5 150,00 KE 6 23150 KB

7 Rovnac1 kuiel 160kg (pn‘JmérBOBSOmm) l 1 ks 26 560,00 K6 32 137,60 K0
A - A z

B Vléek do kovadlmy, 1m 25x25mm 1 ks 2 550,00 K6 3 005,50 xe

9 Rfiiek do kovadlmy, 1m 25fl5mm 1 ks 5 93000102 2 550,00 K1": 3 206,50 K0

10 Uflnka 500a do kovadnny, trn 25fl5mm 1 ks 10 501360013 5 900,00 K0 7 139,00 KI:
L «M.

11 Volmovnik na maéen), ohy'IDanI a utahovani pan11'1,1m 25x25mm Wag-ms 1 1 ks 5 E 5315:0035 2 95000 K: 3 55950 KB

12 Babka kulata , n11ska, 1m 25x25mm 10201101011010 {0500051125 1 ks 5 560,066. 2 75000 Kb 3 327,50 Kc

13 Babka mana1a. 1m 25x25mm abkrmuaizm 1 Rs 5 f 1170 90:10! 2 600,00 k0 3 146,00 KE

1-: Kovarske kJadwo kombi (kulaté a ploche casn; provedeni 1 kg Knviifiré-WWuxg 1 ks 5 011380.03 3 05000 Kb :1 690,50 K6
W -- 1

15 Kovéfské kladivo kombi (101010 a ploché Cast); provedeni 1,5 kg xmm-Egamvtrsxg 1 ks 5 1 630.0010: 3 300,00 KE :1 903,00 K5
, ..... 0W...“ _ . _ 1 , ... j ,

10 Kovafské kladivo kombi (kufata' a ploché Cast). provedeni 2 kg m3000101209 1 ks 5 I moans 3 55000 KB 4 29550 K:
V . i. ru

17 Sediik na nasadé 3W0: Mud! 1 ks 5 E 510-8019? 2 550,00 KE 3 005,50 K5

10 Sedflk na nasadé A hladik dim-batman]? i 1 ks 5 7 526300}? 3 150,00 Ki: 3 011,50 Ké
m... . g. ,

19 Sekaé zatep1a na nasadé Spurn rm 1 ks 5 f WHO-K 3 150,00 K0 3 011,50 KE
W,_ .____ __,-_ 0 figs"- ..

20 Prflbojnik na nasadé kulaty (prflmér 10mm) 10100m 1 ks 5 530.0005 3 150,00 k5 3 01150 K5

21 Prflbo‘nlk na nasadé hmnaty (10x10mm) WW 1 its 5 3:000:11: 3 150,00 Kc 3 011,50 KC

22 Kovéfské 109010 5 plochou Celistl, délka 400mm 3031:0s 8625b 1 ks 10 501260.51 5 000,00 K1": 5 050,00 KI:

23 Kovéfské Kleété s kulatau Eefisti (prfimér 68mm). délka 400mm Wsml-w-z 1 ks 10 5911318433 5 000,00 K6 6 050,00 Kc‘.

24 Kovar‘ské 100510 5 ku1a100 0011511 (prflmér 1012mm), délka 400mm mswmmfi-Az 1 ks 10 560,00a 5 000,00 K6 6 050,00 K0

25 Kovat‘ske kleSIé prflhojnlkové, délka 400mm PM 1 ks 5 5110805? 2 500,00 K0 3 025,00 Kg

20 Kovarske 1012510 hlaviénlkové(pn'1mér 14mm), délka 400mm 10.505100031011015 } 1 ks 5 #0000105 2 500,00 K6 3 025,00 Ki
1

27 Kovél‘ské kleété s CNercomt fielistmi (68mm) délka 400mm , w0>wmvm i 1 ks 10 5742310.“ 5 700,013 K6 5 397.130 Kg

28 Kovafské kleété s étvercomi Cehstmi (1012mm), délka 400mm ‘0: I 1 ks 10 mud-K01 6 00000 Kb 7 260,00 K0

[ 29 Kovaf’ské ideéié na ny1y (pn'lmér 8mm), délka 400mm muggy 1 ks 5 90001101! 2 500,00 Kb 3 025.00 K5
1

- . , ., "7.. 0 . . . . "m .s,.........._.
. 30 Kovéfské hrebovnlce s kulatym: a hranatyml otvory 0 rozmerech “mm: 05200521 1 ks 10 #40060“ 14 000.00 K0 ’6 540.0“ Ké
‘ 4,5,6,B_10a 12 mm

31 RYteckY Pilnlk SM éofikovs'r. hmbosl 2 mamawm; 2 1 ks 5 5007008: 2 000,00 Kc 3 300,00 xe

CELKEM (uvés! do Pfilohy 5. 1 - KrycflisI) x x x x 24-6 650,00 Kc 298 458,60 Kc

Jvedené specimen piedmélu plnéni vér'ajné zakézkyje pouze :mvna‘mci model a slauil pauze pro hodnoceni nabidak.

Davin-£01126 mama-WW

fl
Dodavatel (obchodni firrna):

.da2 03 intemetovy obchod.

1
w1zya11§,2;;za§.szamzs_._aie£flfiae mwmmmmww ""1

i
1.§.(\ me: .~ .
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