
RÁMcovÁ KUPNÍ SMLouvA č. vZ/2020/2/06-KS

uzavřená podle §2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku

I. Smluvní strany

Prodávající: PREMO s. r. o.

Se sídlem: Brněnská 474, 68603 Staré Město

Zapsaná u Krajského Soudu v Brně, oddíl C, vložka 40256

jednající: lng. Vladimír Křiva, MBA -jednatel

IČ: 26251531

DIČ: c226251531

Čísıø účtu: 237470529/0300 čSOB
z*

(dále jen "prodávající")

Kupující: Zdravotnická Záchranná Služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Se Sídlem: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
jednající: JUDr. Josefem Valentou, ředitelem
ıč:62182137
DIČ: c262182137
číslo účtu: 1400012339 /0800 Česká spořitelna as.
(dále jen "kupující")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku vsouladu Sustanovením §2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů tuto:

rámcovou kupní Smlouvu
(dále též jen „Smlouva“)

Il. Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je Závazek prodávajícího dodávat kupujícímu tonery a náplně pro laserové a inkoustové
tiskárny a kopírky v podrobné specifikaci uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou Součástí této Smlouvy (dále též jen
„zboží"), a to ijednotlivé položky Z této specifikace v libovolné kombinaci a množství určených kupujícím.

2) Tato Smlouva upravuje podrobné podmínky a práva a povinnosti Smluvních Stran při Zajišťování nákupu Zboží dle
požadavků vymezených ve výběrovém řízení. Smluvní Strany prohlašují, že mají Zájem na navázání vztahů
Založených na vzájemné důvěře a Serióznosti. Za tímto účelem Se Smluvní Strany dohodly na Spolupráci v oblasti
koupí a prodeje zboží, a to za podmínek upravených touto smlouvou.
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III. Místo a způsob plnění

1) Jednotlivé dodávky budou uskutečňovány na Základě objednávek, které budou podávány kupující stranou
prostřednictvím e-mailu, faxem či telefonicky. Objednávky budou obsahovat název Zboží a požadované množství.
Prodávající potvrdí na vyžádání tuto objednávku a zašle potvrzení objednávky na vyžádání obratem zpět kupujícímu
e-mailem.

2) Místem dodávek je:
ZZS ZK, p.o., Peroutkovo nábř. 434, 760 01 Zlín

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Prodávající se zavazuje prodat a dodat kupujícímu zboží jím objednané za podmínek a Způsobem Sjednaným
v této Smlouvě a kupující se zavazuje řádně uskutečněné dodávky Zboží převzít a zaplatit Za ně prodávajícímu ceny
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

2) Prodávající bude objednané Zboží dodávat podle potřeb kupujícího. Prodávajícíje povinen dodat předmět plnění
vobjednaném množství a jakosti v kvalitním balení pro zajištění optimální ochrany. V ceně dodávky je zahrnuta
doprava na místo určení, tj. do místa dodávky určeného touto smlouvou, prováděná prodávajícím, balné, pojistné
za pojištění zboží během
dopravy do místa plnění, roznos v místě plnění, celní, daňové a případné veškeré další poplatky
Související S dodávkami zboží.

3) Prodávající je povinen Zajistit Zpětný odběr použitého zbožívčetně vystavení dokladu o Zpětném odběru.

4) Prodávající je povinen dodávat kupujícímu výhradně Zboží vyrobené výrobcem příslušné tiskárny v Souladu se
specifikací uvedenou vpříloze č. 1 a v souladu S technickou dokumentací tiskáren, a to z důvodu neporušení
Záručních podmínek tiskáren.

5) Termín dodání Zboží je vždy nejpozději do 4 pracovních dnů od Zaslání objednávky. Dodávka na příslušné místo
určení muSí být uskutečněna vždy do 15:00 hod. Smluvní pokuta Spojená S nedodržením dodací lhůty, kterou bude
prodávající povinen Zaplatit kupujícímu, bude činit 1% Zceny nedodaného zboží Za každý Započatý den prodlení.
Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu případné škody, včetně ušlého zisku.

6) Součástí každé dodávky budou jednotlivé dodací listy Společně s fakturou. Pověřená osoba kupujícího bude tyto
doklady vždy řádně potvrzovat. Dodací listy musí uvádět název Zboží, ceny Zboží a konečnou cenu za celý dodací list,
cena na dodacím listu musí být fakturovaná vdaňovém dokladu. Dodací list včetně faktury požaduje kupující
v písemné listinné formě, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu.

7) Změnu či Zrušení objednávky může kupující učinit maximálně do 24 hodin od potvrzení objednávky.

8) Vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího převzetím zboží v místě plnění. Převzetím Zboží
Se pro účely této Smlouvy rozumí okamžik potvrzení dodacího listu pověřeným pracovníkem kupujícího. Nebezpečí
škody na kupujícího nepřechází v případě, když nepřevezme dílčí dodávku Z důvodu, že Zboží neodpovídá objednávce
příp. je poškozeno. Na veškeré dodané Zboží se vztahuje Záruční lhůta v délce 24 měsíců od dodání Zboží, není-li
výrobcem Zboží určena jiná Záruční doba.
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.upující má právo určit konkrétní množství Objednávaného Zboží a dobu plnění podle svých aktuálních potřeb bez,enalizace čijiného postihu Ze strany prodávajícího.

10) Pro odpovědnost za vady Zboží platí dále ustanovení §2099 a náSl. občanského Zákoníku.

V. Platební podmínky

1) Platební Styk bude realizován na Základě faktur - daňových dokladů vystavených prodávajícím se splatností, kteránesmí být kratší než 21 dní od doručení faktury kupujícímu. Zálohově platby kupující neposkytuje. Úhrada Za plněnípředmětu Zakázky bude prováděna včeské měně. Cena Specifikovaného předmětu plnění v Příloze č. 1 Smlouvy jestanovena jako nejvyšší a maximálně přípustná po dobu účinnosti této Smlouvy. Zvýšení ceny je možné pouzevdůsledku Změn právních předpisů upravujících DPH či jiných daňových předpisů s přímým vlivem na výši ceny.Kupující si vyhrazuje právo využít možnosti případných „akčních Slev" prodávajícího, které vprůběhu platnostirámcové smlouvy budou vyhlášeny.

2) Faktura musí obsahovat, kromě přede/psaných příloh, náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona č.235/2004Sb., o dani Z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátitve lhůtě splatnosti Zpět prodávajícímu k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení s úhradou ceny. Lhůta splatnostipočíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Povinnost kupujícíhoZaplatit je splněna dnem Odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího.

3) Fakturu lze vystavit nejdříve v den dodání zboží. Přílohou faktury bude předávací protokol (dodací list) zpracovanýprodávajícím a potvrzený pověřenou osobou kupujícího.

Vl. Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 15.6.2020 do 15.6.2023.

2) Smluvní vztah je možné ukončit:
- písemnou dohodou smluvních stran,
- výpovědí kupujícího, při dodržení smlouvou stanovené výpovědní lhůty,
- odstoupením od smlouvy.

3) Kupující je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžetprvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena prodávajícímu.

4) Kupující je Oprávněn odstoupit od smlouvy bez nároku na jakékoli Sankce Ze strany prodávajícího vpřípadě, žezboží nebylo opakovaně dodáno vtermínech a vkvalitě dohodnutých touto Smlouvou. V dalších případech jsouSmluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v §2001 a náSl. občanského zákoníku.

Vll. Ostatní ujednání

1) Dojde-li vdobě trvání této Smlouvy k ukončení výroby a distribuce některé položky zboží, navrhne prodávajícíkupujícímu dodávku případné možné adekvátní náhrady Zboží. Prodávající je povinen tuto Skutečnost neprodleněpísemně oznámit kupujícímu, spolu Spředložením potvrzení výrobce, že požadované zboží Se již nevyrábí anedistribuuje. Případná taková změna Zboží musí být mezi smluvními stranami dohodnuta předem, a to včetně výšejednotkové ceny Za toto zboží. Tato dohoda bude Stvrzena písemným dodatkem ktéto smlouvě. Adekvátní
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Ahradou zboží se rozumí výrobek plně nahrazující původní (tj. po stránce rozměrů i kapacity a plně vyhovující
stejnému typu tiskárny, pro který byl určen původní výrobek).

2) V případě, že si kupující v době trvání této smlouvy pořídí
nový typ tiskárny, budou Smluvní Strany jednat S cílem dohodnout se na Specifikací a jednotkové ceně Za Zboží pro
tento nový typ tiskárny. Tato dohoda bude stvrzena písemným
dodatkem ktéto Smlouvě. V případě, že kupující přestane používat některý typ tiskárny a bude mít skladem pro
tento již nepoužívaný typ tiskárny zboží, které je předmětem této smlouvy (tonery, náplně), prodávající Zajistí
výměnu tohoto Zboží Za takové zboží uvedené v příloze č. 1, které kupující určí.

3) V případě nemožnosti plnění ze Strany prodávajícího je tento povinen neprodleně písemně (elektronicky)
uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. Kupující je Oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět
plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé.

4) Prodávající není oprávněn postoupit Své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé Z této smlouvy nebo v souvislosti s ní
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná Svá
práva ani žádné povinnosti Z této smlouvy na třetí Osobu bez předchozího písemného Souhlasu kupujícího.
Prodávající není oprávněn jednostranně Započíst své pohledávky Za kupujícím vůči pohledávkám kupujícího Za
prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím
Soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva může být upravena nebo doplněna pouze písemnými, vzestupně Čislovanými dodatky počínaje č. 1,
které schválí a potvrdí všechny smluvní strany.

2) Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, Zavazují se Smluvní strany
nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve Smlouvě obsažených.

3) Smluvní Strany jsou povinny bez Zbytečného prodlení písemně informovat ostatní ojakékoliv Změně v údajích
uvedených ve Smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mit vliv na plnění jejich
povinností dle této Smlouvy.

4) Tato Smlouva nabývá platností dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem 15.6.2020,
nejdříve však dnem Zveřejnění v Registru smluv, a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá Ze Smluvních
stran obdrží po jednom.

5) Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti Smluvních stran Z ní vyplývající, Se řídí českým právem, S výjimkou
kolizních ustanovení a s výjimkou Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi Zboží, Zejména pak příslušnými
ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném Znění. Smluvní strany Sjednaly, že veškeré
Spory vzniklé Z této Smlouvy nebo vsouvislosti s ni, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním smluvních
Stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České republice, přičemž místní příslušnost Soudu Se určí podle
Sídla kupujícího.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: č. 1 specifikace Zboží a ceník

z' 9.6.2020 ve Zıı'nè dne: 15 315 251%

._ , /`
PREMOS..ro., Br ' -G 3% MM z
686 03 STAÉÉ MĚSTO inš éh'o krajen p.o. PI7 433 806Za prodáš/'aı'ajsícıghoz8lng. Vladimír Křiva, MBA Za kupujícího: .....É?Í99;'š3č%çřgšęìž.[f§ě..®|

Ve Starém Městě dn

Qìanšmo,“ f
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Příloha č. 1

RÁMcovÉ KuPNi SMLouvY č. vZ/zozo/z/os-KS
uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:
PREMO S. r. o.

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Specifikace Zboží a ceník:
` ˇ ' ' i '6ma jeden

Typäelrâmyatypfleflesumăpmi kmmneruııeho
çø-êv' v. Í it '-= -.j . _“ ..- 'ıv- .łf l ‹ Wing

Brother HL 2140 2150N 2170W, toner TN2120 26008tr 1 788,00
Canon Cartridge 052H Black 9,2k pro i-SENSYS MF42x/LBP21x řada 3 270,00
Canon LBP-6300 6650 MF-58xx, Toner HC black CRG-719H 6.4008tr 2 559,00

Canon MF 4410 4430 4450 457/0, Toner CRG-728bk 2,1 k 1 466,00
Canon mini260 iP100, ink. náplň color CL|36 303,00
Canon Pixma iP100, ink. náplň black PG|35 192,00

Ř HP CLJ Ent. M552 M553, toner black HC 12,5k 508× -CONTRACT 4 376,00
HP CLJ Ent. M552 M553, toner cyan HC 9,5k 508× -CONTRACT 5 909,00

HP CLJ Ent. M552 M553, toner magenta HC 9,5k 508× -CONTRACT 5 909,00
HP CLJ Ent. M552 M553, toner yellow HC 9,5k 508× -CONTRACT 5 929,00
HP CLJ M351 375 451 475, toner black HC 305× 4k -CONTRACT 2 430,00
HP CLJ M351 375 451 475, toner cyan 305A 2,6k -CONTRACT 2 837,00

_ HP CLJ M351 375 451 475, toner magenta 305A 2,6k -CONTRACT 2 837,00
HP CLJ M351 375 451 475, toner yellow 305A 2,6k -CONTRACT 2 837,00

HP LaserJet Pro M15, Pro M28, toner černý, 1K 1 036,00
HP LJ 1010 1012 1015 3020, toner 2.000 str. -CONTRACT 1 479,00

HP LJ P1102 1102w M1212 1132, toner black 1.6k -CONTRACT 1 395,00
HP LJ P1102 1102w M1212 1132, toner black DoublePack 2ks 1,6k 2 882,00

HP LJ P1505 M1120 M1522n, toner black -CONTRACT 1 478,00
HP LJ P1566 1606dn, toner black 2.1 k -CONTRACT 1 499,00

HP LJ P3015, toner black HC 12.5K-CONTRACT 4 821,00
HP LJ Pro M128 toner CF279A, black, 10008tr., HP 79A 1 056,00

HP'LJ Pro M201, MFP M225 toner HC 83× 2.2K -CONTRACT 1 556,00
g HP LJ Pro M402, MFP M426, toner HC 26× 9K -CONTRACT 3 455,00

HP LJE 500 M551, toner black HC 11,4k 507× -CONTRACT Optimized 3 955,00
HP LJE 500 M551, toner cyan 7,8k 507A -CONTRACT Optimized 4 903,00

HP LJE 500 M551, toner magenta_7,8k 507A -CONTRACT Optimized 4 903,00
ˇ _ HP LJE 500 M551, toner yeııøw 7,8k 507A -CONTBLACT Optimized 4 903,00

Ve Starém Městě dne .6.2020 Ve Zlíně dne ...1.5..n[}5-..2[]2[|
ů.: _"`-`

f ıWÉŠÉEÉŽ'ŽM ˇžrfićnfl'“ /
68603 STARÉ MĚSTO "_Peroutkovo nábłl'eží 434 i

»zdá-15.724.33.880......... ""750 ot' '2"rr" ®,
prodávající 'ˇ" ` J ""`”"""

PREMO S. r. o. Zdravotnická Záchranná Služba Zlínského kraje,
přísp. organizace

Ing. Vladimír Křiva, MBA, jednatel lUDr. Josef Valenta, ředitel
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