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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

NA NÁKUP TONERŮ
podle §2085 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující: Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

IČ: 00300535, DIČ CZ00300535

Bankovní

Číslo účtu:

ID datové s

Zastoupený: primátorem

Prodávající: Název: ÁBEL Logistíc s.r.o.

Adresa: Oblouková 2831/1
IČ: 28646916

DIČ: CZ28646916

Bankov bank a.s.

č. účtu:

ID datové schránky: rgaxrnv

zastoupený:

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ostravě, oddíl C, spisová značka vložka 36676

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní smlouvu
Článek II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 cí je veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlásil veřejnou zakázku s názvem „Rámcová
smlouva na nákup tonerů" (dále také „veřejná zakázka").

2.2 Tato rámcová smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran v rámci dodávek

tonerů (dále také „zboží").

Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Předmětem této smlouvy je úprava základních podmínek, za kterých budou mezi

prodávajícím a kupujícím uzavírány nákupy, kterými bude dodáváno zboží prodávajícím

kupujícímu, jakož i práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající z těchto vztahů.
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3.2 Předmětem dílčích plnění budou dodávky tonerů. Specifikace tonerů budou kupujícím

stanoveny vždy v každé dílčí objednávce.

3.3 Kupující se zavazuje odebrat řádně objednané a dodané zboží podle této smlouvy a

zaplatit za něj kupní cenu v souladu s touto smlouvou.

3.4 Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto řádně

objednanému a dodanému zboží.

3.5 Předmětem hodnocení zadávacího řízení byl vzorový koš, obsahující nejběžnější výrobky

nakupované kupujícím. Tento vzorový koš je přílohou této smlouvy. Množství zboží v

jednotlivých položkách vzorového koše je předpokládané množství stanovené orientačně

za dva (2) kalendářní roky. To znamená, že kupující je oprávněn určovat konkrétní

množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp.

aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany prodávajícího. Kupující není

povinen odebrat celý předpokládaný objem stejně jako odebrat větší množství

jednotlivých položek nebo obdobné zboží ve vzorovém koši neuvedené podle ceníku

prodávajícího.

3.6 Kupující kromě výrobků obsažených ve vzorovém koši může vybírat výrobky z ceníku

výrobků prodávajícího.

3.7 Kupující si vyhrazuje právo v rámci smluvních podmínek ve sjednaných položkách odebírat

inovované či nové výrobky, pokud budou svými charakteristikami odpovídat zadání

veřejné zakázky malého rozsahu.

3.8 Veškeré zboží dodávané prodávajícím bude po celou dobu účinnosti této smlouvy

naplňovat podmínky tzv. „náhradního plnění" podle platných právních předpisů, zejména

§ 81 zákona č. 435/2004 Sb. Na výzvu kupujícího se prodávající zavazuje ve lhůtě do 5

pracovních dnů vyhotovit potvrzení o splnění této povinnosti.

3.9 Prodávající jako součást svého plnění odebere od kupujícího zpět vypotřebené tonery. Na

vyžádání kupujícího vystaví prodávající o této skutečnosti potvrzení.

Článek IV. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ
4.1 Dodávky zboží budou realizovány formou dílčích dodávek na základě jednotlivých

objednávek zasílaných kupujícím elektronicky prodávajícímu. Místo plnění a specifikace

zboží bude uvedeno v každé jednotlivé objednávce, skutečně dodané zboží bude uvedeno

na dílčím dodacím listu {předávacím protokolu), který bude přiložen ke každé dílčí

dodávce a dále ve faktuře - daňovém dokladu. Objednávky dle této smlouvy je za

kupujícího oprávněn činit Odbor informatiky Magistrátu města Opavy.

4.2 Objednávka musí obsahovat odvolávku na tuto smlouvu, specifikace zboží, počty kusů

požadovaného zboží, místo plnění.

4.3 Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícímu elektronicky ve lhůtě 1 pracovního dne

od jejího doručení, přičemž za okamžik doručení se považuje jakýkoliv prokazatelný

doklad o odeslání objednávky kupujícím {např. podací lístek, výpis z faxu, kopie emailové

zprávy).

4.4 Běžné zboží bude dodáno nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení dílčí objednávky

prodávajícímu. Ostatní zboží bude dodáno ve lhůtě, uvedené v potvrzení objednávky.

4.5 Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží je splněn až okamžikem

převzetí zboží kupujícím bez vad.

4.6 Pokud zboží nebude dodáno ve sjednané kvalitě a provedení podle této smlouvy, je

kupující oprávněn odmítnout převzetí takového zboží, případně již převzaté zboží vrátit.
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4.7 Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě kupujícím potvrzeného

dodacího listu.

4.8 Zboží bude dodáno na pracoviště kupujícího specifikované v objednávce. V době uzavření

smlouvy jsou těmito místy:

(a) Horní nám. 67, 746 01 Opava

(b) Krnovská 71B, 746 01 Opava.

4.9 Kupující je oprávněn v průběhu účinnosti této smlouvy sdělit prodávajícímu jiná místa

dodání v České republice.

4.10 Prodávající prohlašuje, že dodané zboží si uchová užitné vlastnosti, popsané v průvodní

dokumentaci a při dodržení podmínek stanovených prodávajícím v návodu k užívání, po

celou dobu své použitelnosti. V případě, že prodávající dodá zboží, které neodpovídá

tomuto prohlášení, je kupující oprávněn zboží reklamovat.

4.11 Pokud bude prodávající v prodlení s dodávkou, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši

1.000,- Kč za každý den prodlení.

4.12 Prodávající nese nebezpečí škody na zboží do doby převzetí zboží kupujícím v místě

plnění. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží podpisem dodacího listu.

Článek V. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Maximální jednotkové kupní ceny za vybrané zboží obsažené ve vzorovém koši jako

výsledek výběrového řízení jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této

smlouvy. Kupní cena ve vzorovém koši nesmí být měněna, pokud se strany písemně

nedohodnou jinak.

5.2 Ceny zboží neuvedené ve vzorovém koši budou stanoveny podle ceníku prodávajícího

stejným způsobem, jakým došlo k ocenění vzorového koše.

5.3 Pokud prodávající vyhlásí v průběhu trvání této smlouvy zvláštní akci, spočívající v

cenovém zvýhodnění na určitý konkrétní výrobek, kdy taková zvláštní cena je nižší, než

cena určená touto smlouvou, je kupující oprávněn nakupovat takové výrobky za cenu

zvláštní akce.

5.4 Kupní cena zahrnuje veškeré náklady související s dodáním zboží do místa plnění, zejména

náklady na dopravu do místa plnění, obaly, manipulaci se zbožím v místě plnění a další

související náklady.

5.5 K cenám bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů.

5.6 V případě, že dojde na trhu ke snížení cen zboží, je prodávající povinen provést snížení cen

na srovnatelnou úroveň. Změny oznámí prodávající kupujícímu písemně.

5.7 V případě prodlení s úhradou uhradí kupující zákonný úrok z prodlení.

5.8 Kupující neposkytuje na dodávku zboží dle této smlouvy zálohu. Kupující se zavazuje

uhradit kupní cenu za dodané zboží. Faktura je prodávajícím vystavena na základě

objednávky a poté zaslána kupujícímu - Odboru finančnímu a rozpočtovému Magistrátu

města Opavy do desátého dne následujícího po měsíčním období. Splatnost faktur je

stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.

5.9 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud to bude uvedeno na objednávce, bude

faktura obsahovat rovněž odkaz na program, registrační čísla či jiné údaje o programu,

z jehož prostředků bude konkrétní dodávka hrazena.

5.10 K faktuře musí být přiložen/y/ dodací list/y/ za fakturované zboží.
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5.11 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti podle této
smlouvy nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované,

je kupující oprávněn vrátit jej prodávajícímu a požadovat vystavení nového řádného
daňového účetního dokladu (faktury).

Článek VI. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
6.1 Prodávající je povinen dodat předmět kupní smlouvy za podmínek stanovených touto

smlouvou.

6.2 Prodávající se zavazuje dodržet při dodání zboží pravidla pohybu stanovená prodávajícím

a dbát pokyny kupujícího.

6.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám

anebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil. Kupující může

požadovat předložení dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

v souvislosti s plněním této smlouvy, což prodávající musí učinit ve lhůtě 5 dnů od výzvy.

Článek VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVIS

7.1 Prodávající prohlašuje, že dodané zboží si uchová užitné vlastnosti, popsané v průvodní

dokumentaci a při dodržení podmínek stanovených prodávajícím v návodu k užívání, po

celou dobu své použitelnosti. V případě, že prodávající dodá zboží, které neodpovídá

tomuto prohlášení, je kupující oprávněn zboží reklamovat.

7.2 Kupující je oprávněn reklamovat:

(a) vady množství do 24 hod po převzetí zboží;
(b) zjevné vady jakosti do 30 dnů od převzetí zboží;
(c) skryté vady jakosti po celou dobu použitelnosti zboží

7.3 Kupující může reklamaci uplatnit doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou

poštou. Pro posouzení je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo

datum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamace uplatněna.

7.4 Záruční lhůta zboží je 12 měsíců od data potvrzení dodacího listu.
7.5 Záruka se nevztahuje na závady způsobené nedodržením pokynů uvedených v manuálech

k obsluze zboží.

7.6 Záruční i pozáruční servis pro Českou republiku zajišťuje prodávající.

7.7 Prodávající se zavazuje vyměnit reklamované zboží ve lhůtě do 2 pracovních dní, případně

poskytnout na reklamované zboží slevu, přičemž volbu provede kupující.

7.8 Pokud prodávající nevymění reklamované zboží ve sjednané lhůtě, je kupující oprávněn

koupit zboží u jiného dodavatele. V takovém případě kupující neuhradí kupní cenu zboží

reklamovaného zboží, v případě již provedené úhrady započte takovou částku proti další

faktuře prodávajícího. Vedle toho je prodávající povinen uhradit případný rozdíl ve výši

kupní ceny reklamovaného zboží od jiného dodavatele a od prodávajícího. Kupující je na

výzvu prodávajícího povinen prokázat účelnost vynaložení nákladů za podmínky dodržení

požadovaných kvalitativních standardů zboží.

7.9 Vady bude kupující hlásit elektronickou poštou na adresu obchodni@abel.cz

Článek Vlil. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

t
Stránka 4 z 6



8.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy.

8.2 Před uplynutím sjednané doby lze smlouvu ukončit písemnou dohodou, písemnou

výpovědí bez uvedení důvodu.

8.3 Výpovědní doba se sjednává na dobu tří měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní

straně. Výpovědní íhůta se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doručení

výpovědi druhé smluvní straně. V případě, že druhá smluvní strana výpověď nepřevezme

či doručení výpovědi jinak zmaří, má se za to, že bylo doručeno třetí den po odevzdání

výpovědi k doručení na poště v podobě doporučeného dopisu, a to na poslední známou

adresu druhé strany této smlouvy.

8.4 Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s účinností doručením výpovědi

prodávajícímu v následujících případech:

(a) na majetek prodávajícího bylo zahájeno insolvenční řízení;
(b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku;

(c) prodávající vstoupí do likvidace.

8.5 Obě strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech upravených platnými právními

předpisy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně,

přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

Článek IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
9.1 Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je

prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a je povinen

obdobně zavázat i své subdodavatele.

Článek X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou

řešit smírně dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny v

souladu s platnou právní úpravou.

10.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

10.3 Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky, podepsanými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění

nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový

přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH"), je kupující oprávněn část ceny

odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109

a) ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu kupujícího vůči

prodávajícímu.

10.5 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud číslo účtu prodávajícího uvedené v záhlaví této

smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH,

je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet

správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění

dluhu kupujícího vůči prodávajícímu.

10.6 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou

dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém
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rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv

obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně

souhlasí stím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a

metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez

zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění

této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději

do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této

smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu

se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o

uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

10.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý má právní sílu originálu a každá smluvní

strana obdrží po jednom výtisku.

10.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což na důkaz

souhlasu stvrzují svým podpisem.

10.9 Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou statutárního města Opavy dne 21.4.2021

usnesením č. 3018/70/RM/21.

V Opavě dne 30.04.2021

Za prodávajícího

V Opavě dne
j i‘ji
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