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Rámcová smlouva o uzavírání kupních smluv  
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

 
 
společnost 
SMERO, spol. s r.o.  
IČ   255 27 886  
DIČ   CZ25527886 
se sídlem  Rajhrad, Odbojářů 695, PSČ 664 61 
zastoupena  Tomáš Balog, obchodní ředitel, na základě plné moci 
email:   xxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložce 30553 
(dále jen „prodávající“) 
 
a 
 

TIC BRNO, příspěvková organizace 
IČ   00101460 
DIČ   CZ00101460 
se sídlem  Radnická 365/2, Brno 602 00 
zastoupena  Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou 
zástupce oprávněný k jednání o předmětu smlouvy: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 
(dále jen „kupující“) 
 
(společně také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tuto: 

rámcovou kupní smlouvu 

(dále také jako „smlouva“) 

 
 

článek 1 – Základní ustanovení 
 
1. Kupující dne 3. 12. 2020 zveřejnil na svých webových stránkách www.ticbrno.cz výzvu k podání nabídek s názvem 

„Dodávka kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2021 a 2022“. Cílem výběrového řízení bylo nalezení 
dodavatele kancelářských a hygienických potřeb dle průběžných dílčích objednávek v zadaném časovém období, 
dále jen „Výzva“, jež tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.  
 

2. Na Výzvu zareagoval svou nabídkou podanou dne 14. 12. 2020 prodávající. Nabídka beze zbytku naplnila 
podmínky výběrového řízení stanovené Výzvou a s ohledem na to, že byla tato nabídka dodána jako jediná, byla 
vybrána jako vítězná. Součást nabídky spočívající v položkovém rozpočtu tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást 
této smlouvy, dále jen „Nabídka“. 
 

3. Kupující prohlašuje, že je způsobilý plnit své závazky z titulu této smlouvy a smluv na jejím základě uzavřených 
(dále jen dílčí smlouvy). 

 

 

článek 2 – Předmět smlouvy 
 
 
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu dle jednotlivých objednávek zboží a 

závazek kupujícího zboží odebrat a uhradit kupní cenu, a to plně v souladu s podmínkami specifikovanými 
Výzvou a Nabídkou. 

http://www.ticbrno.cz/
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2. Prodávající se zavazuje na základě dílčích objednávek dodávat kupujícímu kancelářské a hygienické potřeby  

-  a to co do druhu a množství, jež jsou specifikovány položkovým rozpočtem - Přílohou č. 1 Výzvy, 
- případně další zboží dle aktuální potřeby kupujícího nad rámec stanovený Výzvou, 
 
dále jen „zboží“. 

 
 

článek 3 – Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Prodávající je za podmínek této smlouvy povinen na základě dílčích smluv odevzdat kupujícímu jím 

objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k těmto věcem.  
2.   Kupující je povinen objednané zboží řádně převzít, což písemně potvrdí na dodacím listu, a včas za něj 

zaplatit kupní cenu, v případě požadavku prodávajícího i její zálohu, v dohodnuté výši a měně, a to za 
podmínek této smlouvy a to případně i před dodáním zboží, a uhradit případně sjednané další náklady 
vyplývající z jednotlivých dílčích smluv.. 

 
 
  

článek 4 – Splnění kupní smlouvy, stavění lhůt 
 

1.    Závazky z dílčích smluv zanikají splněním, dohodou účastníků nebo ze zákona.  
2.   V okamžiku počátku prodlení kupujícího se splněním jakéhokoliv závazku z titulu této smlouvy či dílčích 

smluv se staví běh veškerých lhůt, které má prodávající pro plnění závazků z titulu této smlouvy či dílčích 
smluv. Po zániku prodlení kupujícího pokračují lhůty pro plnění závazků prodávajícího dále v běhu.  

 
 

článek 5 – Cenové a platební podmínky 
 
1. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu dle dílčích objednávek 

je určena  
-  cenovou nabídkou prodávajícího obsaženou v jeho Nabídce – položkovým rozpočtem - viz příloha č. 2 

této smlouvy,  
- co do zboží objednaného nad rámec specifikace Položkovým rozpočtem ceníkem uvedeným na webu 

eshop.smero.cz, přičemž z ceny specifikované tímto ceníkem poskytuje prodávající kupujícímu slevu 
ve výši 7 %. 

 
2.   V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH 
  
3. Porušení povinnosti kupujícího (byť i částečně) zaplatit kupní cenu dle této smlouvy je považováno za 

podstatné porušení této smlouvy.  
4.  Prodávající si vyhrazuje ke zboží vlastnické právo. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným 

zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím. 

5. Dílčí dodávky zboží budou realizovány na základě jednotlivých objednávek dle potřeby kupujícího, každá 

objednávka bude považována za samostatnou kupní smlouvu. 

6. Objednávka bude kupujícím prodávajícímu zasílána na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a bude 
prodávajícím potvrzena do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. 

7. Lhůta pro poskytnutí dílčí dodávky zboží bude stanovena v jednotlivých objednávkách, zboží bude dodáno 
vždy max. do 14 kalendářních dnů po obdržení objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude zabaleno do vhodného obalu tak, aby obal chránil zboží po celou 
dobu přepravy. 

9. Záruka na zboží je 24 měsíců od okamžiku přejímky zboží. 

10. Pro případ prodlení prodávajícího s dodávkou zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 %  
z ceny zboží za každý den prodlení s dodáním.  

11. Platba ceny za zboží bude provedena na základě faktury prodávajícího, která bude vystavena po poskytnutí 
dílčí dodávky zboží. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

mailto:objednavky@smero.cz
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12. Podkladem pro vystavení faktury bude protokol o převzetí zboží či jiný způsob odsouhlasení převzetí zboží 
oprávněnou osobou kupujícího.  

13. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne vyhotovení faktury zadavateli a bude uváděna na 
daňovém dokladu.  

14. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem 
stanovené náležitosti. Prodávající je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce 14 
kalendářních dnů ode dne doručení kupujícímu.  

 
 

článek 6 – Závěrečná ustanovení 
 

1.   Smluvní strany sjednávají výpovědní lhůtu v trvání 2 měsíců. 
2.   V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní 

ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují nahradit v době co nejkratší neplatné nebo neúčinné 
ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neplatného nebo neúčinného. 

3.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být očíslovány a podepsány oběma 
smluvními stranami.  

4.  Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné 
a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že tak učinily jako osoby k takovému úkonu 
oprávněné a způsobilé. 

5.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2022. 
6. Prodávající na sebe pro účely této Smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 až § 1767 

Občanského zákoníku se nepoužije. 
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 3. 12. 2020, včetně 
přílohy č. 1 výzvy, 

 Příloha č. 2: Položkový rozpočet ze dne 11. 12. 2020. 

8. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi 
ustanoveními jednotlivých příloh, má přednost Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky na VZMR. 

9. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

10. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak vložením do 
registru smluv.  

 
 
V Rajhradě dne 11. 1. 2021 V Brně dne 7. 1. 2021 

             XXXXXXXXXX                                                                                                   XXXXXXXXXXXXXX 

____________________________ ____________________________ 
SMERO, spol. s r.o. TIC BRNO, příspěvková organizace 
Zastoupena Zastoupena 
Tomášem Balogem Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou 
Dle plné moci Ředitelkou organizace 
Prodávající           Kupující 


