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 Rámcová kupní smlouva 
Dodávky náhradních dílů pro pneumatické ovládání FESTO 

(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění na základě výběrového řízení vedeného v elektronickém 
nástroji Tender arena pod profilovým číslem VZ0120186 

 
1.  

Smluvní strany 

Festo, s.r.o.  

Sídlo: Modřanská 543/76, 147 00 Praha 4 

Zastoupen Ing. Jiří Petránek, MBA 

IČO: 00564737 

DIČ: CZ00564737 

bankovní spojení: XXXXX 

      XXXXX  

Tel.: XXXXX 

Email: XXXX 

Zmocněnec pro věcná jednání a zastoupení:  XXXXX 

Zapsán v OR: vedeném sp. zn. C 545 soudem v Praze  
(dále jen prodávající) 

 
    a 

 
DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
týká se:  
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
IČO: 00002739  DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: XXXXX 
        XXXXX 
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 

XXXX telefon:  XXXXX, e-mail: XXXXX 

 
Fakturační a korespondenční adresa: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram 
(dále jen kupující) 
 
sjednaly tuto kupní smlouvu: 
 

2. 
Předmět smlouvy  

 
 
Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu náhradní 
díly pro pneumatický ovládací systém FESTO pro procesní automatizaci (dále také „předmět 
koupě“, nebo „zboží“), dle dílčích objednávek kupujícího. 
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Smluvní strany se dohodly, že dílčí objednávky se budou vždy odvíjet od aktuálních potřeb 
kupujícího a jejich rozsah nemusí dosáhnout limitu rozsahu plnění, jak je specifikován níže.  

V návaznosti nato prodávající prohlašuje, že si je vědom, že uzavření této smlouvy mu 
nezakládá právo na plnění dle dílčích objednávek.  
 
V případě neodebrání žádného zboží nevzniká prodávajícímu právo k účtování jakýchkoliv 
pokut či náhrad. 

Jednotlivé dodávky zboží budou splňovat požadavky stanovené obecně závaznými předpisy 
a platnými normami ČSN či ČSN EN. 

Maximální rozsah plnění dle této smlouvy je limitován částkou ve výši 300 000,- Kč bez DPH.  

 
3. 

Způsob objednávání  - dílčí objednávky 
 

Dílčí objednávky budou realizovány e-mailem na adresu prodávajícího prodej@festo.com. 
Každá dílčí objednávka bude obsahovat specifikaci zboží, množství a požadovaný termín 
plnění. 
Prodávající je povinen vždy neprodleně potvrdit e-mailem odesílateli převzetí dílčí objednávky 
a potvrdit požadovaný rozsah a termín plnění.  
Kontaktní osoby kupujícího, které jsou oprávněny zadávat písemné požadavky prodávajícímu 
v souladu s touto smlouvou: 

 

jméno, příjmení telefon e-mail místo plnění 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX 
 
Kontaktní osoby prodávajícího, které jsou oprávněny potvrzovat převzetí dílčí objednávky 
kupujícího a potvrdit požadovaný rozsah a termín plnění v souladu s touto smlouvou.  
 

XXXX, XXXX, tel.: XXXX 

 
 

4. 
Termín plnění 

 
Dodávky zboží max. do 4 týdnů po potvrzení dílčí objednávky, ve výjimečných případech a za 
zvlášť dojednaných podmínek možno tyto snížit až na 24 hodin (v pracovních dnech) po 
potvrzení dílčí objednávky dle dohody. 
 
 

 
5. 

Místo a způsob plnění dodávek 
 

INCOTERMS 2010 DAP 
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Místo dodání: 
DIAMO s.p., o.z. SUL, ČDV Příbram II, Dubenec 129, 261 01 Dubenec 
Souřadnice GPS: 49°41'50.459"N, 14°6'0.321"E 
DIAMO s.p., o.z. SUL, ČDV Kutná Hora, Vyhnánov 266, 284 04 Kutná Hora- Kaňk 
Souřadnice GPS: 49°58'33.952"N, 15°16'46.541"E 
 
Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu na výše uvedenou adresu. Kupující toto zboží 
převezme osobně nebo osobou jím pověřenou (viz Příloha č. 1 k této smlouvě - pověřené 
osoby k jednání jménem firmy), převzetí potvrdí na dodacím listu uvedením svého jména 
(hůlkovým písmem), podpisem dle podpisového vzoru, popřípadě otiskem razítka kupujícího. 
 
Smluvní strany sjednávají, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě dnem jeho 
převzetí oprávněným zástupcem kupujícího ve shora uvedeném místě plnění. 
 

6. 
Cena, platební podmínky 

 
Cena jednotlivých položek dodaného zboží bude stanovena dle jednotkových cen uvedených 
v Příloze č. 2 (Reprezentativní přehled položek), která je nedílnou součástí této smlouvy a je 
neměnnou nabídkou prodávajícího v rámci smluvního vztahu. 

Cena ostatních položek (zboží) neuvedených v Příloze č. 2 bude stanovena dle aktuálního 
ceníku prodávajícího se slevou  0 %. 

Aktuální ceník prodávajícího bude kupujícímu po celou dobu účinnosti smlouvy přístupný.  
 
Ve smluvním vztahu na roky 2022 a 2023 bude připuštěno navýšení ceny podle roční míry 
inflace za předcházející kalendářní rok, měřené průměrným indexem spotřebitelských cen 
podle Českého statistického úřadu.  
 
Prodávající je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na cenu dle dílčí objednávky 
kupujícího počínaje dnem plnění, tj. dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. Kupující se 
zavazuje fakturu (daňový doklad) uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího převzetí spolu 
s převzetím předmětu koupě nebo ode dne jejího doručení na adresu kupujícího uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zák. 
č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění; v opačném případě je kupující oprávněn fakturu 
vrátit prodávajícímu k doplnění s tím, že lhůta splatnosti běží znovu od doručení doplněné 
faktury na adresu kupujícího, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Dnem zdanitelného plnění je 
den převzetí předmětu koupě v místě plnění. 
 

7. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
Kupující má právo v případě zjištění vady po převzetí předmětu koupě, uplatnit vůči 
prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2112 zákona č.89/2012 Sb. v platném znění. 
Prodávající garantuje dodržení jakosti prodávaného zboží podle kvalitativních parametrů dle 
předmětu smlouvy. 

Veškeré zboží je nakupováno pouze od výrobců schopných zabezpečit stálou kvalitu výrobků 
a doložit je požadovanými doklady. 
Nebude-li dohodnuto jinak, je záruka prodávajícím poskytována shodně se záručními 
podmínkami konkrétních výrobků. 
 

8. 
Vyšší moc 
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Při nemožnosti plnění smlouvy při zásahu vyšší moci jsou smluvní strany oprávněny požádat 
druhou stranu neprodleně o úpravu znění smlouvy. 

Pokud nedojde ke shodě o úpravě smlouvy v případě zásahu vyšší moci, má strana, která se  
odvolala na zásah vyšší moci, právo na odstoupení od smlouvy. Účinky nastávají dnem  
oznámení.      

 

9. 
Ostatní ujednání 

 
V případě, že prodávající nedodrží termín dodání předmětu koupě dle čl. 4. této smlouvy, má 
kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu 500,- Kč z kupní ceny za každý 
kalendářní den prodlení. 

V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě 
splatnosti; dnem úhrady je den odepsání částky z účtu kupujícího. 
 
 

10. 
Podstatné porušení smlouvy 

 
Smluvní strany se dohodly, že, pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti z této 
smlouvy s možností okamžitého odstoupení od smlouvy prodlení prodávajícího s dodáním 
předmětu koupě dle jednotlivé dílčí objednávky o více než 20 dnů. 

Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně 
uznávaným etickým a morálním standardům. 
 
 

11. 
Platnost smlouvy 

 
 

Tato smlouva je sjednána na dobu určitou do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančního limitu, 
pokud nastane dříve.    
Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Obě strany 
prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona 
č. 340/2015 Sb. a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní 
podnik.  

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 
smlouvy jedné ze smluvních stran, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení podle článku 
9. této smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  
 
Výpovědní lhůta se sjednává 2 měsíce, a počne běžet od prvého dne měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé straně. Výpověď se považuje za doručenou druhé smluvní 
straně čtvrtým dnem následujícím po jejím odeslání doporučeným dopisem adresátovi – 
smluvní straně, které je určena, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

Při ukončení platnosti kupní smlouvy shora uvedeným způsobem musí smluvní strany 
vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky. 
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12. 
Závěrečná ustanovení 

 
Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma stranami. 
Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá 
ze smluvních stran. 

Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
v aktuálním znění.  

Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění 
této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísni 
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy statutární zástupci. 
 
 
 
 

V Příbrami dne        10. 9. 2021                                          V Příbrami dne 10. 9. 2021  
 
 
 

                                                                                         
                                                                                  Ing. Zbyněk Skála   
                                           vedoucí o. z. 
       Prodávající                                                                       Kupující 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


