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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění mezi smluvními stranami 
 

 
Název:   Královéhradecká provozní, a.s. 
IČO:   27461211 
DIČ:   CZ27461211 
Sídlo/Místo podnikání: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupená:  Jakubem Hanzlem, pov ěřeným členem p ředstavenstva  
Bankovní spojení: Komer ční banka 
Číslo účtu:  35-5743990247/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 
 
(dále též jen „prodávající “ nebo „dodavatel“ ) 
 
 
a 
 
 
Název:   Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
IČO:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
Sídlo:   Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupená:  Ing. František Barák, předseda představenstva 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  4304511/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 
 
(dále též jen „kupující “ nebo „zadavatel“ ) 
 
(dále společně též „smluvní strany “) 
 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku v tomto znění: 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k veřejné sektorové zakázce 

s názvem „Dodávka vodoměrů – rámcová smlouva“ a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky.  

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele realizovat pro zadavatele dodávky vodoměrů pro 

pitnou studenou vodu (dále jen „díl čí dodávky vodom ěrů“ ) podle aktuálních potřeb zadavatele za 
jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy a za podmínek uvedených dále v této 
smlouvě, přičemž dílčí dodávky vodoměrů zadávané na základě této smlouvy jsou veřejnými 
sektorovými zakázkami. 
 

2. Dílčí dodávky vodoměrů zahrnují nejenom samotné pořízení vodoměrů, ale i realizaci veškerých 
technických a organizačních opatření nutných k zajištění celé dílčí dodávky vodoměrů, které se 
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dodavatel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zajistit. Mimo vlastního pořízení (dodávky) 
vodoměrů je tedy součástí dílčí dodávky vodoměrů zejména, nikoliv však pouze: 

 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 

provedení dílčí dodávky vodoměrů, 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech vodoměrů k jejich přejímce, 
• koordinační a kompletační činnost celé dílčí dodávky vodoměrů, 
• doprava, balení a manipulace, 
• dodání veškerých návodů a pokynů k údržbě a provozu dodávaných vodoměrů včetně 

záručních listů. 
 
3. Součástí soupisu dodávek vodoměrů, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy, je 

maximální přípustný počet vodoměrů dle jednotlivých kategorií, který je maximálním přípustným 
počtem vodoměrů za celé trvání této rámcové smlouvy a nesmí být v žádné kategorii vodoměrů 
překročen. Dodavatel toto bere na vědomí a bezvýhradně s tím souhlasí. 

 
 

III. 
Realizace díl čích dodávek vodom ěrů 

 
1. Dílčí dodávky vodoměrů budou realizovány na základě písemné výzvy kupujícího k podání nabídky 

ve formě dílčí objednávky kupujícího (dále jen „objednávka“ ), kterou se kupující zavazuje 
doručovat na tuto adresu:  
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, kontaktní osoba: Adéla Dulovcová, tel.:495 715 194, 
e-mail: adela.dulovcova@khp.cz  
Za písemnou objednávku se považuje i objednávka zaslaná elektronicky prostřednictvím e-mailu.  
 

2. V objednávce musí být uvedena specifikace vodoměrů v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy, 
počet vodoměrů a místo jejich dodání. Nebude-li v objednávce uvedeno místo dodání vodoměrů, 
pak se za místo dodání považuje sídlo kupujícího.  

 
3. Prodávající se zavazuje zrealizovat dílčí dodávku vodoměrů v souladu s objednávkou a v souladu 

s podmínkami uvedenými v této smlouvě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne následujícího po 
doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.  
 

4. Prodávající je povinen zabalit dodávané vodoměry (dále též „zboží“ ) podle zvyklostí způsobem 
vylučujícím jakékoliv jejich poškození nebo znehodnocení. 
 

5. Prodávající je povinen zajistit dopravu dodávaného zboží na místo dodání vodoměrů a zabezpečit 
jeho vyložení a uložení na místo určené kupujícím. Doprava včetně nakládky a vykládky musí být 
prováděna v souladu s platnými právními předpisy. 
 

6. Prodávající se zavazuje zrealizovat dílčí dodávku vodoměrů řádně a včas a kupující se touto 
smlouvou zavazuje dílčí dodávku vodoměrů od prodávajícího převzít za podmínek uvedených dále 
v této smlouvě a zaplatit za ní kupní cenu stanovenou v souladu s touto smlouvou. 

 
 

IV. 
Předání a p řevzetí díl čí dodávky vodom ěrů 

 
1. Prodávající odevzdá dílčí dodávku vodoměrů kupujícímu v  množství, jakosti a provedení v souladu 

s objednávkou a dále v souladu s touto smlouvou, a to včetně dokladů, které se ke zboží vztahují, 
a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k dílčí dodávce vodoměrů (ke zboží) v souladu s touto 
smlouvou.  
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2. Kupující je oprávněn přizvat k předání a převzetí dílčí dodávky vodoměrů i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou.  
 

3. Náklady spojené s odevzdáním dílčí dodávky vodoměrů v místě dodání nese prodávající. 
 

4. Kupující se zavazuje, že převezme dílčí dodávku vodoměrů dodanou včas a splňující všechny 
vlastnosti a podmínky uvedené v této smlouvě, objednávce nebo dané právními předpisy, normami 
či zadávací dokumentací k veřejné sektorové zakázce „Dodávka vodoměrů – rámcová smlouva“, a 
že za ní zaplatí prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v této smlouvě. 
 

5. Kupující není povinen převzít zboží zejména v případě, že: 
• zboží vykazuje známky poškození, 
• zboží vykazuje vady, které brání jeho řádnému užívání, 
• prodávající spolu s dodáním zboží nepředal kupujícímu veškeré doklady ke zboží v souladu 

s touto smlouvou, 
• zboží není dodáno ve lhůtě uvedené v této smlouvě. 

Náklady na případný odvoz zboží (včetně balného), které kupující v souladu s touto smlouvou  
       nepřevzal, nese prodávající. 

 
 

V. 
Nebezpečí škody na díl čí dodávce vodom ěrů (na zboží), p řechod vlastnického práva 
 

1. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na dílčí dodávku vodoměrů (na zboží) současně 
s nabytím vlastnického práva. 
 

2. Vlastnické právo k dílčí dodávce vodoměrů (ke zboží) přechází na kupujícího dnem předání a 
převzetí dílčí dodávky vodoměrů (zboží). 

 
 

VI. 
Kupní cena a její splatnost 

 
1. Smluvní strany se dohodly na jednotkové kupní ceně vodoměrů dle jejich specifikace. Jednotková 

kupní cena jednotlivých vodoměrů (tj. cena za 1 kus vodoměru) je konkrétně uvedena v soupisu 
dodávek vodoměrů, který jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy, přičemž se jedná o 
jednotkové ceny v české měně bez daně z přidané hodnoty a jedná se o ceny platné po celou 
dobu trvání této smlouvy.  

 
2. Kupní cena za dílčí dodávku vodoměrů bude vždy stanovena jako cena celková za celou dílčí 

dodávku vodoměrů a bude stanovena násobkem kusů vodoměrů dle objednávky a jednotkových 
cen.  Takto stanovená kupní cena je cenou garantovanou jako cenou konečnou a maximálně 
přípustnou za dílčí dodávku vodoměrů. K takto stanovené ceně bude vždy připočtena daň 
z přidané hodnoty v platné výši.  

 
3. Prodávající vystaví kupujícímu pravidelně jednou za tři měsíce daňový doklad (fakturu) zahrnující 

všechny dílčí dodávky vodoměrů zrealizované v průběhu těchto tří měsíců. Splatnost faktur je 
stanovena na 30 dní od data jejich doručení kupujícímu. Faktura bude obsahovat kromě náležitostí 
daných platnými obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou také čísla objednávek 
kupujícího.  

 
4. V případě, že faktura bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat chybné 

údaje, nebo bude vykazovat jiné nedostatky, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do 
doby její splatnosti s výzvou k opravě. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu 
novou. Nová doba splatnosti opravené nebo doplněné faktury počne běžet dnem jejího doručení 
kupujícímu. 

 
5. Kupní cena je uhrazena dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího. 
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VII. 
Odpov ědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se 

projeví až později. 
 
2. Prodávající dále poskytuje na zboží (na vodoměry) záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční 

doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží kupujícím. Záruční lhůta se prodlouží  
o dobu, po kterou nebude zboží provozuschopné z důvodu závad, na něž se vztahuje záruka za 
jakost. 
 

3. Poskytnutá záruka za jakost znamená, že dodané zboží bude po dobu záruky za jakost plně 
funkční a bude mít vlastnosti odpovídající právním předpisům, obsahu technických norem, 
eventuálně dalších technických požadavků, které má zboží splňovat, a které se na dané zboží 
vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či prodávajícím. 
 

4. Plnění poskytnutá prodávajícím na základě uplatnění záruky za jakost ze strany kupujícího zahrnují 
zejména veškeré práce spojené s odstraněním reklamovaných závad, dodání veškerých 
náhradních dílů, veškeré cestovní náhrady, jakož i další náklady související s odstraňováním 
reklamovaných vad zboží. 
 

5. Kupující je v případě závady zboží povinen závadu nahlásit (reklamovat) prodávajícímu telefonicky 
na tel.: 495 715 194 či e-mailem na adela.dulovcova@khp.cz Závadu nahlášenou telefonicky 
kupující potvrdí nahlášením závady e-mailem. Reklamace musí obsahovat stručný popis toho, jak 
se vada projevuje. 
 

6. V případě uplatnění záruky za jakost může kupující: 
• požadovat bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží, 
• požadovat bezplatné dodání nového bezvadného zboží, pokud reklamovanou vadu není možné 

z technického hlediska odstranit nebo pokud by její odstraňování trvalo déle než 30 dnů nebo 
pokud není reklamovaná vada odstraněna ve lhůtách uvedených v této smlouvě nebo ve 
lhůtách písemně dohodnutých s kupujícím; prodávající je pak povinen dodat kupujícímu 
bezplatně náhradní plnění ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění požadavku ze strany 
kupujícího, 

• požadovat poskytnutí slevy z kupní ceny, nebo 
• odstoupit od této smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady stejného druhu nebo 

pokud kupující v souladu s touto smlouvou požadoval nové bezvadné zboží a toto mu nebylo 
dodáno ani ve lhůtě do 60 dnů ode dne uplatnění tohoto požadavku. 

 
7. Prodávající je povinen nejpozději do 48 hodin počítaných od nahlášení závady kupujícím 

kontaktovat kupujícího za účelem naplánování dalšího postupu a zároveň je povinen závadu 
odstranit nejpozději ve lhůtě do 7 pracovních dnů počítaných od nahlášení závady, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  
 

8. Po odstranění závady je prodávající povinen předat objednateli servisní výkaz, ve kterém bude 
specifikována závada, způsob a čas jejího odstranění. Dnem podpisu servisního výkazu 
oprávněnou osobou kupujícího, ze kterého bude vyplývat, že byla závada odstraněna, se závada 
považuje za odstraněnou. 

 
 

VIII. 
Doba trvání smlouvy a ukon čení smlouvy 

 
1. Tato smlouva je uzavřena na období od 1.3.2017 do 31.12.2019, tzn. na dobu určitou a zaniká 

uplynutím této doby. 
 

2. Tato smlouva rovněž zaniká v případě odstoupení od této smlouvy za podmínek daných zákonem 
nebo za podmínek daných touto smlouvou. 
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3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo podmínek daných zákonem také v těchto 
případech: 

• je-li prodávající v prodlení s dílčí dodávkou vodoměrů nebo její částí déle než 30 dnů, 
• zjistí-li, že prodávající ani v přiměřené dodatečné lhůtě neodstranil vytčené vady zboží, 
• zjistí-li, že na prodávajícího byl podán insolvenční návrh, nebo 
• zjistí-li, že předmět smlouvy nebude splňovat některé vlastnosti uvedené v Příloze č. 1 této 

smlouvy nebo v zadávací dokumentaci veřejné sektorové zakázky „Dodávka vodoměrů – 
rámcová smlouva“. 
 

4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo podmínek daných zákonem také v těchto 
případech: 

• pokud kupující neuhradí kupní cenu za řádně dodané zboží ani ve lhůtě 90 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy prodávajícího k její úhradě.  

 
5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. V případě odstoupení od smlouvy zaniká tato 

smlouva dnem následujícím po dni doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 

4. Tato smlouva rovněž zaniká před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku smlouvy 
dnem, ve kterém dojde k dosažení maximálního přípustného počtu vodoměrů ve všech kategoriích 
uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy. 

 
 

IX. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě porušení povinnosti prodávajícího spočívající v prodlení s dodáním zboží je prodávající 

povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý 
započatý den prodlení.  
 

2. V případě prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 

3. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 7 dnů od doručení výzvy oprávněné smluvní 
strany k jejich uhrazení straně povinné a budou uhrazeny bezhotovostním převodem na bankovní 
účet oprávněné smluvní strany uvedený v předmětné výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody a § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, se nepoužije.       

 
 

X. 
Platnost a ú činnost smlouvy, záv ěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od 

1.3.2017. 
 

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou, a to vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. 
 

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených  
k této smlouvě, dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakož i se zveřejněním dalších aspektů 
tohoto smluvního vztahu. 
 

4. Tato smlouva se řídí a bude vykládána podle právního řádu České republiky. 
 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
• Příloha č. 1 – Soupis dodávek vodoměrů. 

 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po 2 obdrží každá smluvní strana. 
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7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, že si tuto 
smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a 
svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

 
Příloha č.1. Soupis dodávek vodoměrů v letech 2017 - 2019 
 
   
 
V Hradci Králové dne ................... 
 
 
 
 
 

V Hradci Králové dne .................... 

________________________ ___________________________________ 
Královéhradecká provozní,  a. s. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
Ing. Jakub Hanzl 
Pověřený člen představenstva 

Ing. František Barák  
předseda představenstva 

Prodávající Kupující 
 
 
 



Příloha č.1. Soupis dodávek vodoměrů v letech 2017 -2019

Počet 
Jednotková 

cena
Cena bez DPH DPH Cena s DPH název a typ výrobku včetně výrobce

(ks) (Kč/kus) (Kč) (Kč) (Kč)

Dodávka rychlostních mokroběžných vodoměrů DN 20 - 25

kompaktní měřidlo - 20 - závitové - 105 28 typ 420, Sensus 

kompaktní měřidlo - 20 - závitové - 165 12 typ 420, Sensus 

kompaktní měřidlo - 20 - závitové - 190 8168 typ 420, Sensus 

kompaktní měřidlo - 25 - závitové - 260 275 typ 420, Sensus 

Dodávka jednovtokových suchoběžných vodoměrů DN 20 - 100

kompaktní měřido - 20 - závitové - 190 42  typ Flodis, výrobce Itron

kompaktní měřido - 25 - závitové - 260 91  typ Flodis, výrobce Itron

kompaktní měřido - 40 - závitové - 300 175 typ Flostar M, výrobce Itron

kompaktní měřidlo - 50 - přírubové - 270 144 typ Flostar M, výrobce Itron

kompaktní měřidlo - 80 - přírubové - 300 35 typ Flostar M, výrobce Itron

kompaktní měřidlo - 100 - přírubové - 360 5 typ Flostar M, výrobce Itron

Dodávka vodoměrů typu Woltmanann DN 50 -100

kompaktní měřidlo - 50 - přírubové - 200 15 typ H4000, výrobce Elster

kompaktní měřidlo - 65 - přírubové - 200-300 9 typ H4000, výrobce Elster

kompaktní měřidlo - 80 - přírubové - 225-300 9 typ H4000, výrobce Elster

kompaktní měřidlo - 100 - přírubové - 225-300 11 typ H4000, výrobce Elster

kompaktní měřidlo - 150 - přírubové - 300 2 typ H4000, výrobce Elster

Dodávka vodoměrů s objemovými komorami DN 20

kompaktní měřidlo - 20 - závitové - 190 100 typ V200P, výrobce Elster

Pomocná zařízení

Pomocné zařízení (pulsní nebo datový odečet) 100 typ Cyble, výrobce Itron

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM V KČ BEZ DPH: 8 570 086,00
DPH KČ: 1 799 718,06

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM V KČ VČETNĚ DPH: 10 369 804,06

E.

Část 

dodávky
Specifikace vodměru (typ - DN - připojení - L)

A.

B.

C.

D.








