
Ĺ ' L l
Q'/Á"Ĺ L"

Střední Škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace á)A!£1
X HYGOSERVIS a.s.

uzavřená v

Rámcová kupní smlouva
Č. 001\2021

souladu se zákonem 89/2012Sb.. občanským zákoníkem mezi:

Prodávajícím:
HYGOSERVIS a.s.
Se sídlem: Kbel 200. 294 71 Benátky nad Jizerou
IČ: 24184993 DIČ: CZ24184993
Zastoupena: Miroslavem Princem, členem představenstva

Kupujícím:
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
se sídlem Olomoucká l 140/61, 627 00 Brno
IČ: 00226475 DIČ: CZ00226475

" zastoupena Ing. Zdeňkem Pavlíkem, ředitelem

ve věcech technických je oprávněn jednat:

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka čisticích prostředků a hygienických potřeb (dále jen zboží) od
1.3.202 l do 28.2.2022. Zboží a množství je specifikováno v příloze č. l této smlouvy.

1.2 Dodávka celého sortimentu bude realizována po čtvrtletích, maximální výše čtvrtletní dodávky
bude činit 60 000,- KČ bez DPH.

1.3 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti stanovené touto
smlouvou včetně dopravy a kupující se zavazuje dodávku převzít a uhradit kupní cenu v souladu
s ČI. lV. této kupní smlouvy.

1.4 Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese: OloÔoucká 61, 627 00 Brno.

II.
Dodací podmínky

2.1 Prodávající bude průběžně dodávat kupujícímu zboží v termínu od 1.3.2021 do 28.2.2022 na
základě objednávky. Součástí dodávky zboží je dodací list.

2.2 Jednotlivé dodávky budou objednávány e-mailem, příp. telefonicky. V objednávce bude dojednáno
požadované množství, druh zboží a termín dodávky. Termín dodání jednotlivých dodávek je
dohodnut na min. 5 pracovních dnů od objednání. Drobné objednávky uskutečňované průběžně
v daném období podle potřeb školy a v termínech po vzájeinné domluvě jsou odebírány osobně
zástupcein objednatele z brněnského skladu - pobočky dodavatele.

2.3 Místo plnění a způsob dodávky:
Prodávající zajisti dodávku zboží přímo do skladu kupujícího, přechod nebezpečí škody a
vlastnictví na kupujkího nastává okanižikem předání zboží na stanoveném místě v místě plnění a
podpisem dodacího listu odpovědným zástupcein kupujícího. Dopravu do místa plnění zajišt'uje
prodávajÍcÍ.

2.4 Kupující je oprávněn objednat pouze takové množství, které potřebuje k vlastnímu využiti a není
povinen odebrat předpokládané množství uvedené v příloze č. l této smlouvy.

III.
Kupní cena

3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího jako
jednotková cena za jednotlivý druh zboží a požadované balení. Takto stanovené jednotkové ceny
jsou platné po celou dobu platnosti smlouvy a jsou uvedeny v příloze č. l této smlouvy.
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3.2 Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce zboží do místa plnění včetně
složeni v místě plnění a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plněni.

3.3 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to. že sazba daně
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.
3.5 Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena .jako násobek množství a ceny za jednotku uvedenou

v příloze č. l této snílouvy.
3.6 Množství dodávaného zboží v jednotlivé dodávce bude uvedeno na dodacím listu. jehož kopie

bude přílohou faktury.

IV.
Platební podmínky

4.1 Zálohové platby se nes.jednáva.jí.
4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur. jejíž přílohou bude kopie

dodacího listu dle ČI. 3.6 této sinlouvy. Každá objednávka se fakturuje zvlášt'.
4.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 14 dnů od doručení faktury kupujícímu.

" 4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude provedena na
účet prodávajícího uvedený na faktuře.

4.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané
hodnoty v platném znění.

4.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. je kupující oprávněn fakturu
vrátit k opravě. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou a
doručí ji objednateli.

4.7 Pro účely fakturace se strany dohodly:
- na fakturační adrese:
Střední škola technická a ekonomická Brno. Olomoucká. příspěvková organizace
Olomoucká l 140/61. 627 00 Brno

V.
Záruka a reklamace

5.1 Prodávající prohlašuje. že dodávané zboží bude nůt v okamžiku dodání sjednanou kvalitu.
5.2 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 12 měsíců od jejího dodání.
5.3 V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je kupující povinen neprodleně o tomto zjištění písemně

informovat prodávajícího. Prodávající je povinen bez zbytečných odkladů zahájit šetření a
reklamační řízeni.

5.4 Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného
zboží a odebrání zboží.

5.5 V případě oprávněné reklainace bude vada řešena slevou, dodáním nového zboží až do místa
uložení u kupujícího na náklady prodávajícího nebo dobropisem. výběr řešení vady je zcela
v kompetenci kupujícího. V případě řešení reklamace dodáním nového zboží je sjednána lhůta pro
dodáni nového zboží do pěti pracovních dnů od doručeni písemného požadavku kupujícího
prodávajícimu. Ve stejné lhůtě je povinen prodávající i odvést ze skladů kupujícího vadné zboží.

5.6 Odvoz vadného zboží provede prodávající svými prostředky a na svoje náklady, a to i včetně
nakládky a dopravy z místa uloženi u kupujícího.

VI.
Smluvní pokuty

6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží (tzn., pokud nebude zboží i každá
.jednotlivá dodávka řádně a včas) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 0.05% z ceny objednaného zboží za každý i jen započatý den prodlení.

6.2 V případě prodlení kupu.jícího s úhradou kupní ceny nebo .její části. je kupující povinen uhradit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i .jen započatý den prodlení.
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6.3 V případě prodlení s odvozem vadného zboží nebo dodáním nového zboží dle č. 5.5 této smlouvy
je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny reklamovaného
zboží za každý i.jen započatý den prodlení

6.4 Smluvní pokuty s.jednané v tomto článku jsou splatné na základě vystavené faktury se splatností 14
dnů od doručeni straně. která .je povinna smluvní pokutu hradit.

6.5 U.jednánim o sľn]uvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky. tedy i smluvní

pokuty a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o
připadnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.

VIl.
Skončení smlouvy

7.] Sn)]uvľlí strany .jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá sln|uvni strana
poruší některou ze svých povinností stanovených v této smlouvě nebo v případě zahájení
insolvenčního řízení vůči prodávajícňnu nebo kupujícímu dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčni
zákon, v platném znění. Smlouva zaniká třetí kalendářní den od doručeni oznámeni o odstoupeni
druhé smluvní straně.

· 7.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou sníluvních stran.

VIII.
ZávěreČná ustanovení

8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
8.2 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožni,

se iná za to, že písemnost byla doručena.
8.3 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svého oprávněni jednat za

smluvní stranu.
8.4 prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.

106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změní.
8.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou steinopisech. z nichž každý má platnost originálu a každá

sinluvni strana obdrží jeden.
8.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpiČu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnein zveřejněni v registru smluv.
8.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této sln]ouvy na Protikorupčním portále Jihoinoravského

kraje.
8.8 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení

§1978 odst. 2. § 2090. § 2091. § 2093 a § 2123 občanského zákoníku.
8.9 Tato sinlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8.10 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. l - Cenová nabídka prodávajícího.

Ve Kbele. dn, 1:T 3. ĽnA 1
- "G . 3. Ŕ-O d "1V Brne, dne ,,.....

prodávající
Miroslav Princ

člen představenstva

Střední škola technická a ekonomická
Brno, Olomoucká,

příspěvková organizace ®

Olomoucká 1140/61. 627 00 Brno
IČ: 00226475 ...te1,:.548 6.15 111

kupující
Ing. Zdeněk Pavlík

ředitel školy
"

4mv"':.š úv'íäu
Datumt_. l_ Podp'sí

i" t, l"

"'-:' y
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příloha č.1 -Seznam vybraných položek k oceněni

Střední Škola technická a ekonomická Brno, Oomoucká, příspěvková organizace

Identifikační údaje uchazeče: název firmy, sídlo, lČ, DIČ, Hygoservis, a.s., Kbel 200, 29471 Benátky n. jizerou Provozovna:
, . . Pražákova 3 6a, Brno. lČ: 24184993, DlČ:CZ24184993, statutárnístatutarnt organ , .organ: Miroslav Princ

.Kontaktní údaje uchazeče:

. . V. . předpokl. jednotková celková cena Poznámkaseznam vybraných produktu -druh zbozi mj čt,,tktniodběr cena bez DPH bez DPH

1 Desi nfekčni roztok na ruce /Covid -19/ l 50 96,70 4835,00 baleno v 5 lkanystru
2 Fixinela -8% 500 ml ks 90 23,54 2118,60
3 Houba na nádobivelká ks 40 1,85 74,00
4 jar0,5 l ks 63 21,36 1345,68
5 Jar 5 l ks 15 94,96 1424,40 Star ruční mytí pIus
6 "Krtek" čistič potrubí ks 40 40,56 1622,40
7 Kyselina ch|orovodíková /solná/ ks 30 20,76 622,80
8 Mikrovláknová utěrka "Švédská utěrka " ks 60 7,00 420,00
9 Ocet 11 ks 60 8,94 536,40
10 Ochranný krém lsolda na ruce 100 gr- regenerační ks 60 7,32 439,20
11 Ochranný krém lsolda na ruce 100 gr- mastný ks 30 15,81 474,30
12 Papír. ručníky zelenéZ-Z /krab. 20x baleni/ krab 5 142,45 712,25
13 Prachovka ks 40 2,42 96,80
14 Prášek na praní 9kg ks 3 84,07 252,21
15 Pronto čistič modréMR 500 ml ks 12 55,38 664,56
16 Pulirapid 0,751 ks 72 45,21 3255,12
17 Purex str10kg ks 2 202,11 404,22
18 Pytel černý 70x110, 110 mi ks 50 42,50 2125,00
19 Pytel žlutý 7ox110 cm, typ 60 mi, role po25 ks role 40 48,51 1940,40
20 Ralex 40 kg ks 3 1165,77 3497,31
21 Ručník papírový Tork C-fold 290265 ks 60 26,60 1596,00
22 Ru kavice gumové (velikost 8 - 10) ks 60 14,00 840,00
23 Sáček 50 x 60 -černý (role50 ks) role 40 6,54 261,60
24 Sáček 63 x 85 -bňý(role40 ks) role 60 15,93 955,80
25 Savo 11 ks 80 26,63 2130,40 Starchlorový čistič
26 Savo 5 l ks , 20 66,75 1335,00 Starchlorový čistič
27 Septoderm Gel 0,51 s dávkovačem ks 3 102,24 306,72 Isoida
28 Septoderm Gel 51 ks 10 505,72 5057,20 lsolda
29 Soda krystalická 1kg ks 10 16,44 164,40
30 Solvina 450 gr ks 60 11,51 690,60 Vakavo 500g
31 Tekuté mýdlo 5 l ks 10 38,85 388,50
32 Toaletní mýdlo 100 g ks 50 5,12 256,00
33 Toaletní papír dvouvrstvý ks 500 3,86 1930,00
34 Toaletní papírjumbo 280 (bal. po 6 ks) ks 20 15,53 310,60
35 Tork ubrousky15850 ks 40 127,91 5116,40
36 Tork Premium Soap Liquid-pěnovatelné 11 ks 6 155,38 932,28
37 Tork SmartOne" toaletní (bal. po 6 ks) bal 20 226,90 4538,00
38 Viceúčelová utěrka - tři barvy, rozměr asi 40x40 cm ks 30 2,42 72,60
39 žernovka, rozměr asi 50x60 cm ks 40 8,94 357,60

celkem 54100,35
Název výrobku není závazný. je možné nabídnout adekvátni náhradu.


