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Dílčí kupní smlouva  
k Rámcové dohodě na nákup tonerů do tiskáren č. 2019/OZP/219/0 

ev. č. 2020/OZP/2018/0 
Smluvní strany 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

statutární zástupce: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 
IČO: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232 
dále jen jako „Kupující“ 

 
a 
 

CESAR TRADE s.r.o. 
se sídlem:  Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf 
zástupce:  Pavel Tesař Dis., ředitel 
IČ:   27273733 
DIČ:   CZ27273733 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21884 
dále jen jako „Prodávající“ 

 
v návaznosti na Rámcovou dohodu na nákup tonerů do tiskáren ze dne 2. 12. 2019, ev. č. 
2019/OZP/219/0 (dále jen „Rámcová dohoda“), uzavírají tuto Dílčí kupní smlouvu (dále jen „Dílčí 
smlouva“): 
 

 
I. Předmět Dílčí smlouvy 

1. Předmětem této Dílčí smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží, jehož specifikace 

je uvedena v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy, a to včetně veškerých součástí, příslušenství, 

dokumentace a dalších věcí k tomu náležejících (dále společně jen jako „zboží“) a převést na 

Kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a závazek Kupujícího dodané zboží převzít a zaplatit za 

něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.  

2. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude mít vlastnosti uvedené v příslušných právních 

předpisech, technických normách, Rámcové dohodě a v této Dílčí smlouvě a dokumentech, které 

s ní souvisejí (např. ve výzvě k podání nabídek) a zaručuje, že si zboží tyto vlastnosti uchová 

nejméně po celou záruční dobu, jak je uvedena v Rámcové dohodě. 

3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží, jak je popsána v Rámcové dohodě.   

4. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu způsobem a ve lhůtě uvedené v Rámcové dohodě 
na adresy uvedené v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.  

 
II. Cena zboží  

1. Cena za kompletní dodání zboží a veškerá další plnění, ke kterým je Prodávající povinen dle této 
Dílčí smlouvy a Rámcové dohody je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Cenová tabulka.  

2. Veškeré platební podmínky včetně doby plnění jsou uvedeny v Rámcové dohodě. 
 

III. Dodání zboží  

1. Konkrétní místa dodání zboží včetně adres dodání v jednotlivých městech a otevíracích dob 
poboček, ve kterých je předání zboží možné, a údajů kontaktních osob, jsou uvedena v příloze č. 1 
této Dílčí smlouvy.  

2. Další dodací podmínky včetně lhůty k dodání zboží jsou uvedeny v Rámcové dohodě.  
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IV. Závěrečná ustanovení 

1. Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvou se řídí Rámcovou dohodou.  

2. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá 
strana obdrží jedno vyhotovení.  

3. Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a může být uveřejněna v souladu s 
platnými právními předpisy. 

 
 
Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její:   
 

- Příloha č. 1 - Cenová tabulka a místa dodání 
 
 
 

V Praze dne:   Ve Varnsdorfu dne: 24.6.2020 
 
 
 
.......................................................... 

 
 .......................................................... 

Ing. Radovan Kouřil 
generální ředitel 

 
Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví 

 Pavel Tesař Dis., 
ředitel 

 
CESAR TRADE s.r.o. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


