
Rámcová dohoda
ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ: 
e-mall:
datová schránka;
Oprávněné osoby:

1. Smluvní strany

Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společností
25179896
CZ25179896

7pehv9f

Mail:
Tel.:

Ing.
Mail;
Tel.:

(dále jen „Kupující" nebo „ZadavateP') , číslo smi. 10SM200353/2020 

a

Neumanna s.r.o.
se sídlem: Lhota za Červeným Kostelcem 415,549 41 Červený Kostelec
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Kráiové ze dne 9.4.2003, v odd. C, vložce 
18747
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Č. účtu:
Kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Neumann
25988387
CZ25988387

(dále jen „Prodávajíd")

(Prodávajítí a Kupující budou v této Smlouvě označování také jednotlivě jako „Smluvní strana" a 
společně jako „Smluvní strany")

uzavřely mze uvedeného dne tuto Rámcovou dohodu (dále jen" smlouva), a to v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání vei^jných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ") a se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Preambule

Tato smlouva byla uzavřena na základě a v souladu s výsledky zadávadho řízení s názvem „Rámcová 
dohoda na dodávky prádla", které bylo konáno v režimu ZZVZ.



1.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je stanovení právního rámce a úprava práv a povinností stran pro 
zadávání a realizaci dílčích smluv na dodávku prádla (dále jen i^boží'), spedfíkovaného v příloze - 
„Specifikace předmětu plnění - cenová nabídka" této smlouvy.

2) Smluvní strany se touto smlouvou zavazují dodržovat ve vzájemném obchodním styku dále uvedené 
obchodní podmínky, které prohlašují za společné a odsouhlasené pro všechny budoud obchodně- 
závazkové vztahy, nebude-li výslovně písemně ujednáno něco jiného.

II.
Uzavírání dílčídi kupních smluv

1) Dílčí veí^jné zakázky budou uzavírány na základě díldch objednávek Kupujícího, které budou 
předány Prodávajícímu, a to formou e-mailu. Kontaktní e-mail pro zasílání dflách objednávek je

Objednávka Kupujícího musí přesně specifikovat druh, množství zboží
apod.

2) Prodávající, se zavazuje, že potvrdí přijetí objednávky do 2 pracovních dnO oH obdržení.
Potvrzení se děje e-maíiem na adresu nebo i ____ ___
Prodávající není oprávněn řádně vystavenou objednávku odmítnout, resp. zboží ve IhQtách die této 
smlouvy nedodat.

3) Prodávající dodá zboží do 30 dnů po objednání.

4) Připadne-li konec lhůt dle výše uvedeného na sobotu, neděli, popř. svátek, není Prodávající v 
prodlení, dodá-li zboží nqblížší pracovní den do 11:00 hod.

III.
Předání a převzetí zboží

1) Místem plnění zakázky a dodací adresy jsou provozy Kupujoho:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň,
Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Tylova 171, 379 13 Třeboň.

2) Zboží bude dopraveno na náklady a nebezpečí Prodávajícího do místa dodání zboží takovým 
způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, popř. znehodnocení či záměnám, a to v pracovních dnech 
od 8:00 hod. do 15:00 hod., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3) Každá dodávka zboží bude vybavena dodadm listem, který bude obsahovat alespoň následující 
údaje:

- datum a áslo objednávky
- množství zboží s uvedením druhů zboží.

4) Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží a potvrzením dodacího listu 
oprávněnou osobou Kupujícího.

5) Podpisem dodatího listu přechází na Kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží.

6) Prodávající se zavazuje dodávat Kupujídmu výlučně takové zboží, které nemá závady v jakosti ani 
porušený obal.

7} Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží:
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a. nepředá-li Prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění Kupujícímu dodací list, 
obsahujid náležitosti uvedené v čl. III. bodu 3.

b. neodpovídá-li kvalita zboží technické specifikaci stanovené Kupujícím.

IV.
Kupní cena

1) Po dobu platností této smlouvy se Prodávající zavazuje dodávat zboží za ceny uvedené v příloze - 
„Specifikace předmětu plnění - cenová nabídka” této smlouvy.

2) Cena dle čl. IV. bodu 1 je cena konečná a nejvýše přípustná, není-lí dále v této smlouvě uvedeno 
jinak, a zahrnuje veškeré náklady Kupujícího na pořízení zboží. Cena dle čl. IV. bodu 1 dále zahrnuje 
dopravu zboží, balné, ostatní náklady spojené s dodávkou na místo plnění Prodávajícím.

3) Je-li v příloze - „Specifikace předmětu plnění - cenová nabídka”, jinde v této smlouvě a v zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce uveden předpokládaný objem plnění, strany výslovně qednávají, 
že se jedná o nezávazný předpoklad a Kupující je za dohodnuté ceny oprávněn objednávat libovolný 
objem plnění a není povinen objednat žádné plnění.

4) Úprava kupní ceny dle tohoto článku mGže být vždy provedena pouze v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ.

5) S ohledem na dobu trvání smlouvy se smluvní strany dohodly na možností zvýšení či snížení ceny 
v návaznosti na vývoj inflace v piedcházejídm roce. Cena může být zvýšena či snížena max. o rozdíl 
inflace oproti předchozímu kalendářnímu roku. Cena však nemůže být snSena více nežli je cena 
uvedena v příloze - „Cenová nabídka”. Smluvní strany se zavazují o každé takové změně ceny 
uzavřít písemný dodatek k této smlouvě.

V.
Platební podmínky

1) Jednotlivé dodávky zboží budou Kupujícímu fakturovány dílčími fakturami, vystavenými 
k jednotlivým dodacím listům. Prodávající je oprávněn vystavit fókturu po protokolárním předání 
bezvadného zboží.

2) Vystavená faktura musí splňovat náležitostí daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Neobsahuje-li faktura zákonem stanovené 
náležitostí, je oprávněn ji Kupující do 5 dnů Prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Kupující je 
povinen fakturu znovu vystavit a doručit Kupujícímu nejpozději 5 dnů od jejího vystavení. 
V takovém případě běží nová lhůta splatností faktury dle této smlouvy.

3) Každá faktura je splatná do 30 dnů od vystavení faktury. Prodávající je povinen fakturu doručit 
Kupujídmu do 5 dnů od jejího vystavení. V případě pozd^šího doručení fóktury, než stanoví tato 
smlouva, se délka splatností faktury o tuto dobu prodlužuje.

4) Kupujíd je povinen uhradit toktury Prodávajbmu řádně a včas. Datem úhrady faktury se rozumí 
datum připsání finanční částky na účet Prodávajícího. V případě, že dojde k opoždění platby o více 
než 30 dnů, je Prodávajíd oprávněn pozastavit dodávky zboží Kupujídmu, pokud se smluvní strany 
nedohodnu na jiném iéšení.

VI.
Sankce

1) V případě prodlení Kupujícího se zaplacením faktury, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu 
úrok z prodlení ve výší 0,1 % z dlužné částky za l^dý den prodlení s tím, že Prodávající může 
k penalizaci přistoupit nqdříve po uplynutí 30 dnů po lhůtě splatnosti faktur.

2} V případě, že bude Prodávajíd v prodlení s dodáním zboží podle podmínek této Smlouvy, zavazuje 
se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.



3) V pnpadě, že Prodávající nedodrží termín k vyřízení reklamace stanovený v čl. VII odst. 3 Smlouvy, 
zavazuje se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výší 500,- Kč za každý, byť jen započatý den 
prodlení.

4) Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnQ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody, která vznikla Kupujícímu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy Prodávajídm.

5} Bude-lí Kupujíd platit za odebrané zboží opakovaně (neméně 2x) se zpožděním, je Prodávající 
oprávněn po písemném upozornění Kupujídho od smlouvy odstoupit.

6) Bude-li opakovaně (nejméně 2x) Prodávající nedodržovat termíny dodání a kvalitu dodávaného 
zboží, mQže Kupující po písemném upozornění od této smlouvy odstoupit.

VXI.
Odpovědnost za vady a reklamace

1) Záruční doba je stanovena na 12 měsíců a zadná běžet ode dne předání a podpisu oprávněných 
osob smluvních stran na datovaném dodacím listu k jednotlivé objednávce.

2) Prodávající je odpovědný za to, že po celou záruční dobu bude mít zboží vlastnosti sjednané v této 
smlouvě a vlastnosti požadované právními předpisy, nebo viastnosU obvykié s ohledem na účel 
užívání anebo vlastnosti kupujídm vytýčené.

3) Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době dodání zboží.

4) V případě, že má dodané zboží jakékoli vady, je kupující oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věd,
- odstranění vady opravou věci,
- přiměřenou sievu z kupní ceny, nebo
- odstoupit od smkxjvy.

5) V případě uplatnění vad bude prodávající i kupujíd postupovat v sestupném pořadí dle čl. VII, bodu 
4 Smlouvy. Kupujíd je povinen oznámit prodávajídmu v^ zboží písemně bez zbytečného odkladu 
po jejích jištění.

6) Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným použitím a 
zacházením se zbožím, nebo užíváním zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno.

7) V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za bezvadné, je kupující povinen vrátit 
reklamované zboží prodáv^ícímu zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal. Veškeré náklady 
spojené s výměnou a vrácením zboží z důvodů, za které odpovídá prodávající, jdou na vrub 
prodávajícího.

8) Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 pracovních dnů od jejího oznámení.

9) Kontakt pro oznámení závad: hovorka@neumanna.cz

Vlil.
Zvláštní lyednání

1) Není-li Prodávající schopen dostát závazku dodávat předmět Smlouvy v nabídnuté ceně a ve lhůtě 
dle této Smlouvy, je povinen na tuto skutečnost upozornit předem Kupujícího. Prodávající může 
nabídnout Kupujícímu zboží stejné či vyšší kvality za stejnou cenu uvedenou v příloze „Specifikace 
předmětu plnění - cenová nabídka". Kupující není povinen na tuto záměnu přistoupit, přičemž 
nepřistoupení není možno vykládat v neprospěch Kupujícího, ani nemá vliv na povinnosti 
Prodávajícího či sankční ujednání dle této Smlouvy.

mailto:hovorka@neumanna.cz


2) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním údajů vyplývajících z této smlouvy.

3) Kupujíd si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ vyhradil možnost navýšení objemu odebíraných dodávek 
zboží v návazností na rozšiřování a zlepšování služeb poskytovaných Kupujícím svým klientům. V 
případě navýšení objemu dodávek zboží se Prodávající zavazuje dodávat zboží za jednotkovou cenu 
nikoiív vyšší, než jaká byla qednána s Prodávajícím v této Smlouvě.

4) Kupující si dále vyhrazuje možnost změny spočívajíd ve změně počtu kusů jednotlivých druhů zboží 
v průběhu trvání Smlouvy. Skutečný po&t kusů jednotlivých druhů zboží, které bude Prodávajíd 
dodávat, se řídí aktuálními potřebami Kupujícího a v průběhu jednotlivých fakturačních obdobích 
se tyto počty mohou lišit.

IX.
Závěrečná ustanovení

1) Není-lí v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smiuvních stran ustanoveními § 
2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Smlouva Je uzavřena na dobu určitou 36 měsíců od započetí s plněním prédmětu smlouvy, tj. na 
dobu od 1.1. 2021 do 31.12. 2023.

3) Smlouvu lze ukondt dohodou nebo výpovědí kterékoliv strany s měsíční výpovědní lhůtou, která 
počíná běžet od prvního dne následujídho měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně.

4} Kupující má právo okamžitě odstoupit od smlouvy, a to z následujících důvodů;

a) opakované (alespoň 2x} prodlení s plněním smluvních termínů;
b) opakované (alespoň 2x) vady v množství a kvalitě zboží (způsobené Prodávajícím) v dílčích 

dodávkách;

5) Prodávající má právo odstoupit od smlouvy z důvodu prodlení Kupujícího s úhradou faktury delším 
než 30 dnů.

6) Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

7) Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemnou formou, vzájemně odsouhlasenou oběma 
smluvními stranami.

8) Smluvní strany prohlašují, že sl tuto smlouvu préd jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle 
jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své 
vlastnoruční podpisy.

9} Tato smiouva nabývá platností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve 
vztahu k účinností smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jím 
známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k úanností této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle 
Zákona o registru smluv zajistí Kupující, při plné souánnosti ze strany Prodávajícího.

Přílohy:

- Specifll^jioe předmětu plnění - cenová nabídka 

V Červeném j^^cí dne.....^
V Třeboni dne.

t>. <1.

za Proaavajicino: 
ing. Miroslav Neumann 
jednatel

za Kupujícího:
crof.. juDr^ Vilém Kahoun, Ph.D.
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tM4ná tfin awve inai-n-xtf 210 32x20 (l1.5/2)x(11.S/2) bílá 6.2

Id UbriH 144K140 u<én svatkaneu hanbu iOa%bavÍiM
(asanrttii lanva mtreiriea 210 32X20 (11.S/2)x(li,5/a) bflá e.z

ir. Ubni» kruh 190 cm
R fl|i

fxcstý aatén 1l»%bVifr>8
ItfW"* fri'-fr* i*iav*hi»Trarice 210 92x20 {11,8ň)x[11.S/2) bili 6.2

1B. Ubrw 'Wll 130x210
K aOli lia.*.lLn rrrstýaatén 100% ba<hu

áesená aTsta iiw«>« •'rataraM 21Q 32X20 {11,M)X(11,»2) bílá «

UUrlte Víro
(HMá** i>itna 100% bavlna barevný

raaik ZOO 1SX12 60x60 bílá

20 ^Irrický pMfuCnlK (pro 
^vozdaowta)

cex40
p« pit pranieh pnrcý aaten 100% bavlna

Anxná pfiz*. úprava maieaiace 210 92x20 (11,912) a (11.92) bite ta

21, Ubts 130X190 feAéh a vata nou Isnbu tOO%beifrM
Avxaiiá tetze itOn«a rarairaata 210 a>iř9n (11.92) a (11.92) 9lá t2

22. Ano 130x220 ■1^ a vatkanou kanteu 100% bavlna 310 32x20 (11.92)x(11,92) bilá 6.2

23. N^iton rs)fís

rapu praních
iroatý satén 100% bavfria

leaaná ptíze, úprava merceraca 216 32x20 (11 W)x(11.8/2)
vyvzoikevéfii
dlevzomHiu 6.2

24 Sábtfovte protllradlo 1240X220
1'daaih' plátno t&lib ba/pee, bitenf, unfencace 145 30X27 24,5x24,6

ktolbvatedani bite ti

3$ llbalavá prosMiado 240x2M 
ph dodáni ptálno KiTQ bavfrw/polyester, biteni, 

sanfrutaca 14S 2S/24 20 5x20,9
Mawfv péadani bitá ti

26. titejleu* prostiradto 100x170 
f dodání

plátna *(fr30blivinkrpely»tir. bétenT 
umlkala .;a 149 25/24 ZB,6kM.5 

klia^ flbdaná bílá e.i , ,

KvalKa matertilu:

jitMO oen^cni po{« vypiM

MattriiV >TWd ipirevtl IcchnieM krtiiti Ote zatdnf dsManá pMnýmí certililcily ikradtoww xktdtbny (nipf. TZŮ)

i_______;i
|*s*ba aprivniná jednat t*
i-iMa^aMia

Ing. Míreslav Niumann

apxávnfrni eseby

l__ _____


