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RÁMCOVÁ SMLOUVA 
  
 
             Smluvní strany: 
 
Název  :  Město Tábor 
Sídlo  : Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor 
IČ  : 00253014 
DIČ  : CZ00253014 
Č.ú.  : 27-701427349/0800, ČS a.s. 
Zastoupeno : Ing. Lubomírem Šrámkem, tajemníkem MěÚ Tábor 
 
(dále jen „Objednatel“) 

a 
 
Název  : Martina Deutscher 
Sídlo  : Kpt. Jaroše 2383, 390 03 Tábor  
IČ  : 65021282 
DIČ  : CZ7952241726 
Č.ú.  : 169957449/0300, ČSOB 
 
 
(dále jen „Dodavatel“)  
 
 
 

uzavírají ve smyslu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů  

 
tuto rámcovou smlouvu 

 
1. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem rámcové smlouvy jsou dodávky kancelářských židlí v budovách MěÚ Tábor. 
Smlouva byla uzavřena na základě výběru z nabídek, které tvoří nedílnou součást smlouvy. 

 
2. Objednávky 

 
1. Dílčí požadavky podle aktuálních potřeb objednatele obdrží dodavatel jedním z následujících 

způsobů: 

• písemně poštou na adresu dodavatele, v tomto případě se za datum doručení objednávky 
považuje den dodání objednávky poštou k rukám dodavatele, 

• e-mailem na e-mailovou adresu dodavatele. 

2. Předpokládaný objem dodaného materiálu po dobu trvání rámcové smlouvy je cca 250 tis. Kč 
bez DPH.  

3. V případě, že dodavatel nebude schopen objednávku v termínu splnit, je povinen to oznámit 
objednateli a dohodnout s ním náhradní řešení. Objednatel má v takovém případě právo 
odstoupení od této rámcové kupní smlouvy. 

4. Aby mohla být objednávka považována za platnou, musí mít minimálně následující 
náležitosti: 

• identifikace objednatele, 
• požadovaný termín dodání, 
• jméno a podpis osoby oprávněné objednatelem vyhotovovat objednávky. 
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5. Objednatel zmocňuje k vyhotovování objednávek následující své pracovníky: 

• Martina Janoušková, e-mail:  martina.janouskova@mutabor.cz 
• Jiřina Hostašová, e-mail:  jirina.hostasova@mutabor.cz 
• Eva Krajňaková, e-mail:  eva.krajnakova@mutabor.cz 

 
3. Dodávka zboží a jeho převzetí 

 
1. Dodavatel se zavazuje dodat řádně objednané zboží objednateli a objednatel je povinen toto 

zboží převzít. 

2. Přepravu zboží k objednateli se zavazuje zajistit dodavatel a to na vlastní náklady při dodržení 
dohodnutého objednaného množství do sídla objednatele. 

3. Dodávka je splněna, jestliže zástupce dodavatele odevzdá zboží pověřenému zástupci 
objednatele v místě plnění.  Místo plnění je uvedeno na objednávce zboží. 

4. Při dodávce zboží jsou zástupci objednatele povinni provést fyzické převzetí zboží, 
odsouhlasit množství a kvalitu dodávky. Převzetí bude potvrzeno na dodacím listu nebo 
faktuře.  

5. Dodavatel musí dodržet kvalitu dodávaného materiálu dle odsouhlasených označených vzorků 
(které budou součástí nabídky) po celou dobu trvání rámcové smlouvy (viz č 5.1). 

6. Dodavatel se zavazuje provést okamžitou výměnu dodavatelem poškozeného nebo 
nefunkčního materiálu, a který nebude odpovídat schválenému vzorku. 

 
4. Cena a platební podmínky 

 
1. Dodavatel se zavazuje, že cena nepřekročí nabízenou jednotkovou cenu uvedenou v jeho 

nabídce.   

2. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši 250 000,-Kč bez DPH (slovy 
dvěstěpadesát tisíc korun českých). 

3. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.  

4. Dodavatel vystaví na dodávané zboží fakturu – daňový doklad. Přílohou faktury by měl být 
dodací list potvrzený objednatelem. 

5. Faktura musí být vystavena dodavatelem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury musí být stanovena na 21 dnů od 
jejího doručení zadavateli, přičemž za dobu úhrady se považuje den, kdy byla daná částka 
odepsána z účtu zadavatele. Platba proběhne výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové 
údaje budou uváděny v Kč. V případě neúplnosti faktury ve smyslu ustanovení této zadávací 
dokumentace je objednatel oprávněn tuto ve lhůtě splatnosti uchazeči vrátit. Vrácením faktury 
podle věty předcházející dojde k přerušení lhůty splatnosti. 

6. V případě prodlení s úhradou ceny dle tohoto článku, je objednatel povinen zaplatit dodavateli 
zákonný úrok z prodlení.  

 
 

5. Trvání, změny a ukončení platnosti smlouvy 
 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a to na kalendářní rok 2017. 

2. Veškeré změny a doplňky budou řešeny dodatky k této smlouvě. Dodatky musí mít písemnou 
podobu a musí být opatřeny podpisy zástupců obou smluvních stran.  

3. Objednatel může od této smlouvy jednostranně písemně odstoupit při podstatném porušení 
ujednání této smlouvy dodavatelem.  

4. Dodavatel může od této smlouvy jednostranně písemně odstoupit při podstatném porušení 
ujednání této smlouvy objednatelem. 
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5. Smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí mít vždy písemnou 
podobu a musí být doručena druhé smluvní straně. 

6. Výpovědní lhůta pro všechny možnosti ukončení platnosti smlouvy se stanovuje na 1 měsíc a 
počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi 
druhé smluvní straně. 

7. Obě strany mohou smlouvu ukončit vzájemnou písemnou dohodou. V tomto případě platnost a 
účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni. 

8. V případě nedodržení ceny a kvality dodávky je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit 
od kupní smlouvy. 

 
6. Závěrečná ustanovení 

 
1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti příslušnými 

ustanoveními platného Občanského zákoníku a dalšími závaznými předpisy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně 
projevené vůle a že nebyla sepsána pod nátlakem či v tísni. 

3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení stejné právní závaznosti. 

4. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Táboře, dne 2.1.2017      V Táboře, dne 2.1.2017 
 
 
 
 
       
………………………………………… …..      ……………………………………………………. 
                    Martina Deutscher                                   Ing. Lubomír  Š r á m e k 

  (dodavatel)            (objednatel) 
 


