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 Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu 
do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2021 – 2023 

 
 

 SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Kupující 

 
Pověřující zadavatelé uvedení v seznamu pověřujících zadavatelů (Příloha č. 1 Rámcové 
dohody), (dále jen „Pověřující zadavatelé“) zastoupení na základě plné moci obchodní 
společností 
 
CEJIZA, s.r.o.  
zastoupená:   Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou 
se sídlem:   Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
korespondenční adresa:  Údolní 532/76, Brno 602 00 
IČO:    28353242 
DIČ:    CZ28353242 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163 
telefon:    +420 530 506 206 
e-mail:    info@cejiza.cz 
 
(dále jen „Centrální zadavatel“) 
 
a 
 
Centrální zadavatel 
 
(jednotliví Pověřující zadavatelé samostatně a Centrální zadavatel dále jen jako „Kupující“; 
všichni Pověřující zadavatelé společně a Centrální zadavatel dále jen jako „Všichni Kupující“) 
 

a 
 

2. Prodávající 
 
C SYSTEM CZ a.s. 
zastoupená:    Janem Nečasem, místopředsedou představenstva 
     Ing. Subhi Brožem, Ph.D., členem představenstva 
se sídlem:   Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno 
IČO:     27675645 
DIČ:     CZ27675645 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4576 
bankovní spojení (číslo účtu): xxx, č.ú. xxx/xxx 
telefon:    xxx 
e-mail:    xxx 
 
(dále jen „Prodávající“) 
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(Kupující a Prodávající společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“) tuto rámcovou dohodu na dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, 
kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále jen „Rámcová dohoda“). 
 
 

 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 
3. Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení s názvem Rámcová dohoda 

na dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 
2021 – 2023, část zadávacího řízení: Část 1 – Dodávky originálního spotřebního materiálu 
do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále jen „Zadávací řízení“). Jednotlivá 
ujednání Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu s podmínkami Zadávacího řízení 
a nabídkou Prodávajícího podanou do Zadávacího řízení. 

 
4. Účelem Rámcové dohody je zabezpečení průběžných dodávek dále vymezeného originálního 

spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále jen „Spotřební 
materiál“) Kupujícímu, včetně logistického zajištění dodávek, a poskytnutí dalších plnění 
Kupujícímu, a to v souladu se všemi podmínkami sjednanými Rámcovou dohodou tak, aby byl 
zajištěn řádný provoz Kupujícího. 

 
5. Každý z Kupujících je oprávněn po uzavření Rámcové dohody jednat svým jménem a na svůj účet 

bez souhlasu ostatních Kupujících, s výjimkou změn nebo ukončení Rámcové dohody. Právní 
jednání, učiněné Kupujícím na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní bez souhlasu 
ostatních Kupujících, vyvolávají právní účinky pouze ve vztahu ke Kupujícímu, jenž tato jednání 
učinil. 

 
6. Uzavřením Rámcové dohody nevzniká Prodávajícímu bez dalšího právo ani povinnost provádět 

dodávky, ani právo na zaplacení ceny. Kupující bude zadávat veřejné zakázky na základě 
Rámcové dohody (společně dále jen „Veřejné zakázky“) podle svých aktuálních potřeb 
a s ohledem na své rozpočtové možnosti. 

 
7. Kupující budou zadávat Veřejné zakázky v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

Kupující budou zadávat Veřejné zakázky postupem bez obnovení soutěže na základě objednávek 
postupem podle článku V Rámcové dohody. 

 
 

 PŘEDMĚT KOUPĚ 
 
8. Předmětem koupě je Spotřební materiál, včetně veškerých součástí a příslušenství (dále jen 

„Předmět koupě“). Předmět koupě musí být, podle běžně dostupných informací výrobce 
zařízení, ve kterém bude Předmět koupě používán, kompatibilní s tímto zařízením. Předmět 
koupě nesmí obsahovat žádné již použité součástky. 

 
9. Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze Rámcové dohody (Příloha č. 2 Rámcové 

dohody), která tvoří nedílnou součást Rámcové dohody (dále jen „Specifikace Předmětu 
koupě“). 
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10. Předmět koupě bude sloužit k následujícímu účelu: originální spotřební materiál používaný 
v tiskových, kopírovacích a multifunkčních zařízeních Kupujícího. 

 
11. Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání Kupujícímu nový, v množství určeném 

objednávkou Kupujícího podle článku V Rámcové dohody a jakosti a provedení vyplývající 
ze Specifikace Předmětu koupě. Předmět koupě musí být dále v takové jakosti a provedení, 
11.1. jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující 

očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě. Předmět koupě musí zejména odpovídat 
plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do Zadávacího řízení, na jehož 
základě je Rámcová dohoda uzavřena; 

11.2. jež se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody; 
11.3. jež vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů a technických norem platných 

a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě. 
 
12. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu pouze takový Předmět koupě, který splňuje veškeré 

požadavky Kupujícího na jeho použití Kupujícím a který zároveň vyhovuje platným a účinným 
právním předpisům a technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů nebo 
technických norem, musí Prodávající zajistit, aby Předmět koupě splňoval požadavky stanovené 
právními předpisy a technickými normami v platném a účinném znění ke dni odevzdání 
Předmětu koupě Kupujícímu.  

 
 

 PŘEDMĚT ZÁVAZKU 
 
13. Prodávající se zavazuje odevzdávat Kupujícímu Předmět koupě se všemi jeho součástmi 

a příslušenstvím a převádět na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě, a to v množství 
podle potřeb a požadavků Kupujícího vyplývajících z objednávek Kupujícího podle článku 
V Rámcové dohody, a poskytovat Kupujícímu související plnění vymezená v Rámcové dohodě.  

 
14. Kupující se zavazuje přebírat Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, přijímat 

jej do svého vlastnictví, přijímat související plnění vymezená v Rámcové dohodě a platit 
Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZoDPH“), 
hradit DPH. 

 
15. Povinnost Prodávajícího odevzdat Předmět koupě Kupujícímu podle Rámcové dohody zahrnuje 

tato plnění: 
15.1. dodat Předmět koupě Kupujícímu ve vhodném balení v příslušném množství do místa 

plnění podle odstavce 41 Rámcové dohody; 
15.2. vyložit Předmět koupě z dopravního prostředku, v němž byl Předmět koupě dodán 

do místa plnění podle odstavce 41 Rámcové dohody, podle pokynů Kupujícího; 
15.3. umístit Předmět koupě v místě plnění podle odstavce 41 Rámcové dohody podle pokynů 

Kupujícího; 
15.4. předat doklady potřebné k převzetí a užívání Předmětu koupě, a to v českém jazyce 

s výjimkou odborných technických výrazů (dále jen „Doklady“). Doklady podle výslovné 
vůle smluvních stran tvoří příslušenství Předmětu koupě. Prodávající je povinen předat 
Kupujícímu Doklady: 
15.4.1. ze kterých bude vyplývat zejména způsob užívání Předmětu koupě, způsob 

údržby Předmětu koupě, způsob skladování Předmětu koupě, doba 
použitelnosti Předmětu koupě, identifikace výrobce Předmětu koupě apod.; 

15.4.2. ze kterých bude vyplývat zejména, že Předmět koupě, dodaný podle Rámcové 
dohody, splňuje požadavky na jeho použití Kupujícím k danému účelu podle 
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právních předpisů a technických norem platných a účinných ke dni odevzdání 
Předmětu koupě Kupujícímu. 

 
16. Prodávající se dále zavazuje poskytnout nebo poskytovat Kupujícímu podle jeho pokynů tato 

související plnění (dále jen „Související plnění“): 
16.1. nezbytnou součinnost za účelem seznámení se s vlastnostmi či způsobem užívání 

dodaného Předmětu koupě; 
16.2. nezbytnou součinnost při likvidaci vadného, znehodnoceného či již nepoužitelného 

Předmětu koupě; 
16.3. zpětně odebírat od Kupujícího použitý a dále neupotřebitelný Předmět koupě podle 

pokynů Kupujícího, tj. zejména zpětně odebírat použité tiskové kazety apod. 
16.4. zajistit opětovné použití zpětně odebraného použitého Předmět koupě, pokud je to z 

technického a ekonomického hlediska možné; pokud opětovné použití možné není, je 
Prodávající povinen zajistit likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech 

 
17. Prodávající je povinen plnit povinnosti z Rámcové dohody na svůj náklad a nebezpečí řádně 

a včas. 
 
 

 OBJEDNÁVKY 
 
18. Rámcová dohoda stanoví podmínky, za nichž budou probíhat dodávky Předmětu koupě, 

a upravuje vztahy v této souvislosti vznikající. 
 
19. Jednotlivé dodávky Předmětu koupě (dále též „Dodávka“ nebo „Dodávky“) budou probíhat 

na základě objednávek Kupujícího, jejichž obsahem bude vymezení požadovaného plnění (dále 
jen „Objednávka“ nebo „Objednávky“). Obsahem Objednávky bude zejména: 
19.1. číselné označení Objednávky; 
19.2. označení Kupujícího; 
19.3. vymezení požadovaných jednotlivých druhů Předmětu koupě; 
19.4. vymezení požadovaného počtů kusů jednotlivých druhů Předmětu koupě; 
19.5. vymezení doby plnění podle článku IX Rámcové dohody. 

 
20. Minimální hodnota jednotlivé Objednávky musí činit alespoň 1.500,- Kč bez DPH, tj. Kupující je 

v rámci jedné Objednávky povinen objednat dodání Předmětu koupě v takovém množství, aby 
kupní cena za Předmět koupě objednaný v jedné Objednávce dosáhla alespoň částky 1.500,- Kč 
bez DPH. Nedosahuje-li množství Předmětu koupě, objednané jednou objednávkou, hodnoty 
1 500,- Kč bez DPH, je Kupující povinen uhradit vedle Kupní ceny rovněž sjednanou cenu 
za dopravu a související náklady ve výši 70 Kč (dále jen „Cena za dopravu“). 

 
21. Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu Předmět koupě stanovený Kupujícím v Objednávce, 

případně vyplývající z Rámcové dohody, za podmínek stanovených v Objednávce a sjednaných 
v Rámcové dohodě. 

 
22. Objednávky budou činěny písemně e-mailem či jinak písemně v elektronické podobě 

na kontaktní údaje Prodávajícího uvedené článku I Rámcové dohody. 
 
23. Kupující je oprávněn činit Objednávky podle Rámcové dohody ode dne účinnosti Rámcové 

dohody. 
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 CENA 
 
24. Kupní ceny za jeden kus jednotlivých druhů Předmětu koupě podle Rámcové dohody jsou 

uvedeny v příloze Rámcové dohody (Příloha č. 2 Rámcové dohody), (dále jen „Jednotkové 
ceny“). 

 
25. Kupní cena za Předmět koupě skutečně odevzdaný podle Rámcové dohody a Objednávky, tj. 

kupní cena za Dodávku, bude stanovena na základě Jednotkových cen a skutečně odevzdaného 
počtu kusů jednotlivých druhů Předmětu koupě, ke které bude v případě splnění podmínek 
v odstavci 20 připočtena Cena za dopravu (vše dále jen „Cena Dodávky“). 

 
26. Jednotkové ceny jsou stanoveny jako pevné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné s výjimkami 

sjednanými v Rámcové dohodě. 
 
27. Cena Dodávky zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností 

vyplývajících z Rámcové dohody a Objednávky. Cena Dodávky tak zahrnuje zejména cenu 
za odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu, případně Cenu za dopravu a poskytnutí Souvisejících 
plnění. Kupující není povinen hradit v souvislosti s Rámcovou dohodou a Objednávkou žádné 
jiné finanční částky, než Cenu Dodávky a případně příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce 
není dotčeno právo Prodávajícího na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení či 
jiných sankcí a právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené Kupujícím. 

 
 

 FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
28. Je-li Prodávající povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 

Rámcové dohody DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny 
Dodávky. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním 
poskytovaným na základě Rámcové dohody stanovena v souladu s právními předpisy platnými 
a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
29. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu Cenu Dodávky a případnou DPH fakturou (dále jen „Faktura“). 
 
30. Prodávající je oprávněn vyúčtovat Cenu Dodávky a případnou DPH až po převzetí Předmětu 

koupě Kupujícím v souladu s článkem X Rámcové dohody. 
 
31. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Prodávající není 

plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené 
§ 435 Občanského zákoníku.  

 
32. Cenu Dodávky a případnou DPH je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 30 dnů ode dne 

převzetí Předmětu koupě. 
 
33. Fakturu je Prodávající povinen doručit Kupujícímu nejpozději 15 dnů před uplynutím doby 

uvedené v odstavci 32 Rámcové dohody. 
 
34. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená 

v odstavci 32 Rámcové dohody. 
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35. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci 
Rámcové dohody, je Kupující oprávněn uhradit Cenu Dodávky a případnou DPH ve lhůtě 
splatnosti určené ve Faktuře. 

 
36. Cena Dodávky a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu 

Kupujícího. 
 
37. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Prodávající je 

nespolehlivým plátcem DPH, je Kupující oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně Prodávajícího. 

 
38. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Dodávky a případné 

DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které 
je Prodávajícím používáno pro ekonomickou činnost, je Kupující oprávněn uhradit Cenu Dodávky 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní 
účet, který je Prodávajícím používán pro ekonomickou činnost. 

 
39. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně stanovena Cena Dodávky, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Kupující oprávněn 
tuto Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající 
je povinen opravit Fakturu podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit 
Kupujícímu. 

 
40. Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy. 
 
 

 MÍSTO PLNĚNÍ 
 
41. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v sídle Kupujícího, nestanoví-li 

Kupující v Objednávce jinak. 
 
42. Prodávající je povinen dodat Předmět koupě do sjednaného místa plnění vhodným způsobem 

vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa. 
 
 

 DOBA PLNĚNÍ 
 
43. Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v době stanovené 

Kupujícím v Objednávce. Doba plnění podle předchozí věty nesmí být kratší než 5 pracovních 
dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu. 

 
44. Nebude-li doba plnění v Objednávce uvedena nebo bude-li uvedena v rozporu s ujednáním 

předchozího odstavce, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu Předmět koupě stanovený 
v Objednávce Kupujícího do 5 pracovních dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu. 

 
45. Prodávající je povinen splnit povinnost poskytnout Související plnění v době stanovené 

Kupujícím. 
 
46. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v místě plnění uvedeném v odstavci 

41 Rámcové dohody v pracovní den v době od 08:00 hod. do 16:00 hod. 
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47. Prodávající je povinen ověřit si běžnou pracovní dobu Kupujícího v místě plnění uvedeném 
v odstavci 41 Rámcové dohody a dodat Předmět koupě do tohoto místa plnění tak, aby byl v co 
možná nejnižší míře narušen běžný provoz Kupujícího. 

 
48. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 

svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí. 
 
 

 ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 
 
49. Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu: 

49.1. převezme-li Kupující Předmět koupě, nebo 
49.2. umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění uvedeném v odstavci 

41 Rámcové dohody a v době plnění uvedené v odstavci 43, resp. 44 Rámcové dohody 
a Kupující v rozporu s odstavcem 53 Rámcové dohody odmítne Předmět koupě převzít 
nebo v rozporu s odstavcem 53 Rámcové dohody neposkytne potřebnou součinnost. 

 
50. Prodávající je na základě žádosti Kupujícího povinen Předmět koupě před Kupujícím 

překontrolovat nebo předvést jeho funkce. 
 
51. Kupující je oprávněn před samotným převzetím Předmětu koupě provést kontrolu, zda Předmět 

koupě má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle platných a účinných 
právních předpisů nebo technických norem, Rámcové dohody a Objednávky. 

 
52. O předání Předmětu koupě Kupujícímu je Prodávající povinen sepsat písemný doklad o předání. 
 
53. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho 

převzetí zejména v následujících případech: 
53.1. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Rámcovou dohodou nebo 
53.2. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými právními předpisy 

nebo technickými normami nebo  
53.3. Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození či znečištění nebo závadnosti 

nebo 
53.4. Prodávající dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v odstavci 41 

Rámcové dohody nebo 
53.5. Prodávající dodá Předmět koupě mimo dobu sjednanou v odstavci 46 Rámcové dohody 

nebo 
53.6. Prodávající dodá Předmět koupě bez předchozí Objednávky nebo v rozporu 

s Objednávkou nebo 
53.7. Prodávající dodá Předmět koupě v jiném než požadovaném obalu nebo balení nebo 
53.8. Prodávající dodá Předmět koupě v porušeném obalu nebo balení nebo 
53.9. Prodávající dodá Předmět koupě za cenu v rozporu s Rámcovou dohodou nebo 
53.10. Prodávající nesplní některou ze svých povinností podle odstavce 15, 16 nebo 50 Rámcové 

dohody. 
 
54. V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán 

záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě a s uvedením stanovisek Smluvních 
stran. Zpracování záznamu zajistí Prodávající. Nebude-li záznam podle tohoto odstavce sepsán, 
sdělí Kupující důvody pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě Prodávajícímu na jeho žádost. 
Poté, co Prodávající odstraní vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany na opětovném termínu 
odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu. Dohodou na opětovném termínu odevzdání Předmětu 
koupě Kupujícímu nedochází ke změně doby plnění podle odstavce 43 a 44 Rámcové dohody. 
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 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
55. Vlastnické právo k Předmětu koupě nabývá Kupující okamžikem, kdy Prodávající splní podle 

odstavce 49 Rámcové dohody povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu. 
 
56. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající splní 

podle odstavce 49 Rámcové dohody povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu. 
 
57. Smluvní strany se dohodly, že § 2121 – 2123 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, 

jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
 
 

 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 
 
58. Předmět koupě musí být prostý všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, 

aby dodáním a užíváním Předmětu koupě nebyla porušena práva Prodávajícího nebo jiných osob 
vyplývající z práv duševního vlastnictví. Předmět koupě má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. 
 

59. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, jíž se Prodávající zaručuje, 
že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu sjednanému Rámcovou 
dohodou a že si zachová vlastnosti sjednané ve Specifikaci Předmětu koupě a nebude mít právní 
vady. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba k dodanému 
Předmětu koupě začíná běžet dnem, kdy Prodávající splní podle odstavce 49 Rámcové dohody 
povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu. 

 
60. Předmět koupě bude vadný, nebude-li: 

60.1. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané 
Rámcovou dohodou nebo 

60.2. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu 
sjednanému Rámcovou dohodou nebo  

60.3. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý právních vad. 
 

61. Související plnění musí být prosta faktických a právních vad. Související plnění budou vadná, 
nebudou-li v souladu s pokyny Kupujícího, Rámcovou dohodou nebo právními předpisy. Týká-li 
se vada Souvisejícího plnění, použijí se ujednání odstavců 74 - 84 Rámcové dohody obdobně. 
 

62. Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Rámcové dohody nebo při převzetí Předmětu koupě. 

 
63. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo jinými osobami, ledaže 

Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od 
Prodávajícího. 

 
64. Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci 

na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv jiná osoba, 
jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Rámcové dohody. 

 
65. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, které je obvyklé u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako Předmět koupě. 
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66. Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, ke kterému do konce 

Záruční doby vzhledem k požadavkům Rámcové dohody na jakost a provedení Předmětu koupě 
nemělo dojít. 

 
 

 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
 
67. Má-li Předmět koupě vadu a odpovídá-li Prodávající za tuto vadu Předmětu koupě, má Kupující 

práva z vadného plnění. 
 
68. Kupující je oprávněn reklamovat vady u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem. Prodávající je 

povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Kupující uvede 
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

 
69. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději 

v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas 
uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže následující pracovní 
den, nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejblíže následující pracovní den. 

 
70. Má-li Předmět koupě vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo: 

70.1. na dodání nového Předmětu koupě bez vad v množství a druzích Předmětu koupě, které 
budou odpovídat vadnému Předmětu koupě, nebo 

70.2. na dodání chybějící části Předmětu koupě, nebo 
70.3. na odstranění vady bezplatnou opravou Předmětu koupě, nebo 
70.4. na přiměřenou slevu z Ceny Dodávky. 
 

71. Kupující sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. 

 
72. Nesdělí-li Kupující Prodávajícímu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 

k tomu Prodávající vyzval, musí Prodávající odstranit vady, a to dodáním nové Dodávky 
v množství a druzích Předmětu koupě, které budou odpovídat vadnému Předmětu koupě, a to 
do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Prodávajícímu. 

 
73. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 

Předmětu koupě. 
 

 
 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

 
74. Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne oznámení vady Prodávajícímu, nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím jinak. 
 
75. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce, je Kupující oprávněn: 

75.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo 
75.2. zajistit obstarání náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo 
75.3. požadovat přiměřenou slevu z Ceny Dodávky. 

 
76. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 

předchozího odstavce Rámcové dohody je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit. Prodávající 
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se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícímu jinou odborně způsobilou osobou 
podle odstavce 75.1 Rámcové dohody, nebo podle odstavce 75.2 Rámcové dohody. 
 

77. Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že 
Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

 
78. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 
79. Do odstranění vady nemusí Kupující platit dosud nezaplacenou část Ceny Dodávky a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
 

80. Při dodání nového Předmětu koupě nebo jeho části vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady 
Prodávajícího Předmět koupě nebo jeho část původně dodanou. 
 

81. Prodávající je po odstranění vady povinen Kupujícímu písemně potvrdit, že došlo k odstranění 
vady, uvést způsob jejího odstranění a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

 
82. Záruční doba neběží od okamžiku sdělení reklamace Prodávajícímu do okamžiku odstranění 

vady. Odstraněním vady se rozumí zjednání nápravy Prodávajícím nebo uplatnění některého 
z práv podle odstavce 75 Rámcové dohody Kupujícím. 

 
83. Prodávající je povinen převzít a odvézt Předmět koupě dodaný v rozporu s podmínkami 

sjednanými v Rámcové dohodě, resp. v Objednávkách, nebo nesplňující požadavky právních 
předpisů nebo technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě 
Kupujícímu. 
 

84. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 

 

 SANKCE 
 
85. Poruší-li Prodávající povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu ve sjednané nebo 

stanovené době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny 
Předmětu koupě bez DPH, s jehož dodáním je Prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení. 
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Prodávajícím nebo obstaráním náhradního plnění Kupujícím na náklady Prodávajícího 
postupem dle odstavce 108 Rámcové dohody. 

  
86. Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve sjednané nebo stanovené lhůtě vady Předmětu 

koupě, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny vadného Předmětu 
koupě bez DPH, s odstraněním jehož vad je Prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení. 
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Prodávajícím nebo uplatněno některé z práv podle odstavce 75 Rámcové dohody. 
Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího. 

 
87. Poruší-li Prodávající svou povinnost podle odstavce 16, odstavce 122 odstavce 129 a/nebo 

odstavce 130 Rámcové dohody je po něm Kupující nebo Centrální zadavatel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení sjednaných povinností.  
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88. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 
89. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 

povinnosti Prodávajícího, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 
90. Splatnost smluvních pokut podle Rámcové dohody bude 15 dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 
91. Poruší-li Kupující povinnost zaplatit Cenu Dodávky ve sjednané době, je povinen uhradit 

Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů. 
 
 

 DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY 
 
92. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na 2 roky ode dne účinnosti Rámcové dohody, 

nejdéle však do 31.12.2023. Během doby trvání Rámcové dohody nelze Rámcovou dohodu 
vypovědět. 

 
93. Uplynutím doby sjednané v předchozím odstavci Rámcové dohody zaniká závazek vzniklý 

z Rámcové dohody. 
 
94. Zánikem závazku vzniklého z Rámcové dohody nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních 

stran z jednotlivých Dodávek vzniklých na základě Rámcové dohody. 
 
 

 ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ DOHODY 
 
95. Všichni Kupující jsou oprávněni od Rámcové dohody odstoupit z důvodů stanovených právními 

předpisy nebo sjednaných Rámcovou dohodou. 
 
96. Všichni Kupující jsou oprávněni odstoupit od Rámcové dohody zejména: 

96.1. bude-li Předmět koupě opakovaně trpět vadami, které jej budou činit neupotřebitelným 
vzhledem k účelu, ke kterému má sloužit podle odstavce 10 Rámcové dohody nebo, 

96.2. nebude-li mít Předmět koupě opakovaně vlastnosti sjednané Rámcovou dohodou nebo, 
96.3. nebude-li Předmět koupě opakovaně splňovat podmínky stanovené právními předpisy 

nebo technickými normami nebo 
96.4. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v odstavci 98 

Rámcové dohody nebo ocitne-li se Prodávající ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 
 
97. Prodávající je oprávněn pozastavit Dodávky, bude-li Kupující v prodlení s hrazením alespoň jedné 

Faktury po dobu delší než 90 dnů. 
 
 

 PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
98. Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Prodávající dále prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Prodávajícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
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99. Prodávající prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího 

podle Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s Rámcovou dohodou. 

 
100. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 
101. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
102. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 
103. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Rámcové dohody 

odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Rámcové dohody jsou osoby 
oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních 
stran. 

 
104. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Rámcové dohody, jež nastanou v době po uzavření 

Rámcové dohody, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
Smluvní straně. 

 
105. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Rámcové dohodě 

ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
106. Tvoří-li Prodávajícího více osob, platí následující: 

106.1. všechny osoby tvořící Prodávajícího jsou z Rámcové dohody zavázány společně 
a nerozdílně; 

106.2. jednání kterékoli z osob tvořících Prodávajícího je přičítáno Prodávajícímu bez ohledu na 
vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Prodávajícího; 

106.3. za Prodávajícího může jednat kterákoli z osob tvořících Prodávajícího. 
 
107. Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat Kupujícího a centrálního zadavatele ve 

smyslu článku XXI Rámcové dohody o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho 
povinností vyplývajících z Rámcové dohody, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, 
kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla. Současně je 
Prodávající povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící 
Kupujícímu, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést 
případný rozdíl ceny. 

 
108. V případě, že Prodávající nesplní svoji povinnost z Rámcové dohody, resp. Objednávky, 

spočívající v odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu, a současně do 5 pracovních dní 
od marného uplynutí doby plnění sjednané v článku IX Rámcové dohody nedodá náhradní 
plnění, je Kupující oprávněn zajistit si na náklady Prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo 
k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti Kupujícího. 
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109. Prodávající je povinen při dodání Předmětu koupě dodržovat v areálu Kupujícího veškeré zásady 
platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jakož i respektovat 
zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným Předmětem koupě v areálu 
Kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené Kupujícím, nestanoví-li 
odpovědná osoba Kupujícího jinak. Za areál Kupujícího se pro účely Rámcové dohody považují 
veškeré prostory v užívání Kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním Předmětu 
koupě podle Rámcové dohody. 

 
110. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
111. Prodávající souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody v souladu s povinnostmi Kupujícího 

za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Rámcové dohody, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Rámcové dohody a dalších údajů na profilu zadavatele Kupujícího podle § 219 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o registru smluv“). Prodávající prohlašuje, 
že Rámcová dohoda ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Prodávajícího ve smyslu 
§ 504 Občanského zákoníku. 

 
112. Prodávající je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 
27.04.2016 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). 

 
113. Prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající 

z Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Rámcovou dohodou. 
 
114. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Kupujícím 

vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou na jakoukoliv 
pohledávku Kupujícího za Prodávajícím. 

 
115. Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Prodávajícím vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou 
dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Prodávajícího 
za Kupujícím. 

 
116. Poruší-li Prodávající v souvislosti s Rámcovou dohodou jakoukoli svoji povinnost, nahradí 

Kupujícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající 
zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
117. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail 

podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová 
zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 
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 PODDODAVATELÉ 
 

118. Prodávající je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících z Rámcové dohody pouze 
jiné osoby uvedené v příloze Rámcové dohody (Příloha č. 3 Rámcové dohody), nebo osoby 
písemně odsouhlasené Kupujícím (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně 
„Poddodavatelé“). 

 
119. Prodávající odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 
120. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 

povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Kupujícímu při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností z Rámcové dohody, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Kupující Prodávajícího jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
121. Prodávající se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím 

řízení, se budou podílet na plnění povinností Prodávajícího vyplývajících z Rámcové dohody 
v rozsahu podle nabídky Prodávajícího podané do Zadávacího řízení. 
 

122. Prodávající je povinen zajistit vůči svým Poddodavatelům stejnou dobu splatnosti faktur, jaká je 
stanovena v odstavci 32 Rámcové dohody. Prodávající je rovněž povinen provádět platby svým 
Poddodavatelům řádně a včas. Kupující je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností 
namátkově, a to formou vyžádání si relevantních podkladů od Prodávajícího či dalších subjektů 
v jeho poddodavatelském řetězci a Prodávající je povinen takové doklady Kupujícímu poskytnout 
nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto ustanovení se považuje jeden 
každý případ porušení zde uvedených povinností. 
 

123. Kupující je oprávněn požadovat a Prodávající je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to 
zejména v případech, kdy: 
123.1. bude Poddodavatel vůči Kupujícímu v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
123.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
123.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
123.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
123.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Prodávající je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Kupujícího. Pokud Prodávající v Zadávacím řízení prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Zadávacím řízení 
prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Kupujícím 
postupem obdobným postupu podle odstavce 124 Rámcové dohody. 
 

124. Prodávající je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Prodávajícího pouze 
s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Kupující vydá písemný souhlas se změnou do 10 
dnů od doručení žádosti Prodávajícího. Kupující souhlas se změnou nevydá, pokud:  
124.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Prodávající v Zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný Poddodavatel nebo 

124.2. po Kupujícím nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
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 CENTRÁLNÍ ZADAVATEL 
 
125. Práva Kupujícího spojená s kontrolou plnění poskytovaného Prodávajícím na základě Rámcové 

dohody, jakož i jiná oprávnění náležející podle Rámcové dohody Kupujícímu, je oprávněn 
vykonávat kromě Kupujícího i Centrální zadavatel, který prováděl Zadávací řízení směřující 
k uzavření Rámcové dohody, a to z titulu pověření k této činnosti Kupujícím. Jednání Centrálního 
zadavatele vůči Prodávajícímu i ve vztahu k plnění Rámcové dohody, jsou považována za jednání 
Kupujícího. 

 
126. Centrální zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu podle 

Rámcové dohody zejména v následujícím rozsahu: 
126.1. kontrola (s)plnění smluvních podmínek sjednaných Rámcovou dohodou Prodávajícím; 
126.2. kontrola plnění Prodávajícího z hlediska sjednaného předmětu a účelu Rámcové dohody; 
126.3. kontrola vyúčtování plnění poskytnutého Prodávajícím z titulu Rámcové dohody; 
126.4. kontrola vlastností dodaného Předmětu koupě z hlediska jeho souladu s Rámcovou 

dohodou a právními předpisy nebo technickými normami; 
126.5. kontrola odstranění případných vad dodaného Předmětu koupě nebo Souvisejícího plnění 

uplatněných Kupujícím v souladu s podmínkami Rámcové dohody. 
 
127. Prodávající a Kupující se zavazují poskytnout Centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou 

součinnost pro provedení kontroly v rozsahu sjednaném v tomto článku Rámcové dohody. 
 
128. Prodávající souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody v souladu s povinnostmi Centrálního 

zadavatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se 
zveřejněním Rámcové dohody, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené 
ceny na základě Rámcové dohody a dalších údajů na profilu zadavatele Centrálního zadavatele 
podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle Zákona o registru smluv. 

 
129. Prodávající se zavazuje předat Centrálnímu zadavateli pravdivé údaje o výši skutečně uhrazené 

ceny ve smyslu § 219 odstavce 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek Všemi Kupujícími podle 
Rámcové dohody a Objednávek a dalších smluv uzavřených na základě Zadávacího řízení, a to 
nejpozději 30 dnů před uplynutím lhůty, v níž je Centrální zadavatel povinen uveřejnit na profilu 
zadavatele údaje podle § 219 odstavce 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Prodávající splní 
povinnost podle tohoto odstavce i poskytnutím požadovaných informací na základě jakékoli jiné 
smlouvy uzavřené na základě Zadávacího řízení. 

 
130. Prodávající se zavazuje předat Centrálnímu zadavateli pravdivé údaje nezbytné pro splnění 

povinnosti podle § 137 písm. b) Zákona o zadávání veřejných zakázek, a to nejpozději 15 dnů 
před uplynutím lhůty, v níž je Centrální zadavatel povinen odeslat oznámení ve smyslu § 137 
Zákona o zadávání veřejných zakázek k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. 

 
 

 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
131. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Rámcové dohody se řídí českým 

právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají 
donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Rámcová dohoda 
nestanoví jinak. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží. 

 
132. Všechny spory vznikající z Rámcové dohody a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
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133. Rámcovou dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Rámcové dohody 

učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny. 
 
134. Rámcová dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
 
135. Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní 

předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější. 
 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Seznam Pověřujících zadavatelů 
Příloha č. 2 Specifikace Předmětu koupě 
Příloha č. 3 Seznam Poddodavatelů 
 
 
 
V Brně dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Kupující      Prodávající 
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Příloha č. 1 rámcové dohody na dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 
 

Seznam Pověřujících zadavatelů 
 

JM IČ DIČ NÁZEV SÍDLO 

JM_001 638013 CZ00638013 Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Jílová 164/36g, 639 00 Brno 

JM_002 558982 není plátce DPH Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace Vídeňská 55/47, 639 00 Brno 

JM_009 226441 není plátce DPH Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace Smetanova 756/14, 602 00 Brno 

JM_011 212920 není plátce DPH Zámeček Střelice, příspěvková organizace Tetčická 311/69, 664 47 Střelice 

JM_012 49459902 není plátce DPH Základní umělecká škola Rosice, příspěvková organizace Na Schodech 239, 665 01 Rosice 

JM_015 45671761 není plátce DPH Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace Hostim 1, 671 54 Hostim 

JM_016 45671711 není plátce DPH Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice 

JM_017 45671702 není plátce DPH Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč 

JM_018 92584 CZ00092584 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo 

JM_019 55301 CZ00055301 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo  

JM_020 92738 není plátce DPH Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo 

JM_022 67011748 není plátce DPH Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo 

JM_023 70285314 není plátce DPH Středisko volného času Znojmo, příspěvková organizace Sokolská 1277/8, 669 02 Znojmo 

JM_024 70841683 není plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace Jana Palacha 955/6, 669 02 Znojmo 

JM_025 638081 není plátce DPH Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo  

JM_027 44993412 není plátce DPH Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Helceletova 234/4, 602 00 Brno 

JM_029 566381 CZ0566381 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 263/9, 611 53 Brno 

JM_030 559415 CZ00559415 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace Sokolská 366/1, 602 00 Brno 

JM_032 70932581 CZ70932581 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

JM_033 44993633 není plátce DPH Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace Vídeňská 244/26, 639 00 Brno 
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JM_034 559032 není plátce DPH Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace třída Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno 

JM_036 44993510 není plátce DPH Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 00 Brno 

JM_037 49438816 CZ49438816 
Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,  
příspěvková organizace 

Pontassievská 350/3, 669 02 Znojmo 

JM_038 838993 není plátce DPH Kruh Znojmo - centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace Mládeže 1020/10, 669 02 Znojmo 

JM_042 49439723 není plátce DPH Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace Hakenova 716/18, 669 02 Znojmo 

JM_044 70285306 není plátce DPH Středisko volného času Miroslav, příspěvková organizace Kostelní 197/16, 671 72 Miroslav 

JM_046 45671729 není plátce DPH Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace Skalice 1, 671 71 Hostěradice 

JM_047 559008 není plátce DPH Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace Žižkova 980/55, 616 00 Brno  

JM_048 44993528 není plátce DPH Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace Veveří 944/133, 616 00 Brno 

JM_051 64327981 není plátce DPH Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Palackého třída 343/68, 612 00 Brno 

JM_052 559016 není plátce DPH Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno 

JM_053 15530213 CZ15530213 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno 

JM_057 559466 CZ00559466 Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Kudelova 1855/8, 662 51 Brno 

  JM_058 346292 CZ00346292      Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Kamenice 798/1d, 625 00 Brno 

JM_067 567370 CZ00567370 Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace Cihlářská 604/21, 602 00 Brno 

JM_068 173843 CZ00173843 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Pražská 636/38b, 642 00 Brno 

JM_069 44993447 CZ44993447 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace Lipová 233/20, 602 00 Brno 

JM_071 62073109 není plátce DPH Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice 

JM_072 390348 není plátce DPH Středisko volného času Boskovice, příspěvková organizace 17. listopadu 153/1, 680 01 Boskovice 

JM_073 839680 není plátce DPH Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace náměstí 9. května 951/7, 680 01 Boskovice 

JM_074 56324 CZ00056324 Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice 

  JM_076 44947909 není plátce DPH Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279, 666 13 Tišnov 

JM_077 49459881 není plátce DPH Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov 

JM_080 65761774 není plátce DPH Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří 
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JM_081 89257 není plátce DPH Muzeum Brněnska, příspěvková organizace Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří 

JM_082 62073257 není plátce DPH Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace Tišnovská 15, 679 23 Lomnice 

JM_083 92401 není plátce DPH Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace 
náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 
Vyškov 

JM_084 70285829 není plátce DPH Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace Nádražní 124/4, 682 01 Vyškov 

JM_085 559270 není plátce DPH Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace Komenského 16/5, 682 01 Vyškov 

JM_087 13692933 není plátce DPH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov 

JM_089 70843082 není plátce DPH Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov 

  JM_090 839205 CZ00839205 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov 

JM_092 62073516 CZ62073516 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice 

JM_093 558991 není plátce DPH Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace Křenová 304/36, 602 00 Brno 

JM_096 219321 CZ00219321 Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křižíkova 106/15, 612 00 Brno 

JM_099 70285837 není plátce DPH Maják - středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace Brněnská 139/7, 682 01 Vyškov 

JM_100 70843155 CZ70843155 Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace Hybešova 253/15, 602 00 Brno 

JM_104 401293 není plátce DPH Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace Jílová 119/13, 639 00 Brno 

JM_112 380431 CZ00380431 Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Trnkova 2482/113, 628 00 Brno 

JM_114 226475 CZ00226475 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno 

JM_115 62160095 není plátce DPH Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Koperníkova 803/2, 615 00 Brno 

JM_116 64327809  není plátce DPH  Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno  Černopolní 212/9, 613 00 Brno 

JM_125 49461249 není plátce DPH Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice 

JM_126 49461524 není plátce DPH Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace U Školy 386, 664 07 Pozořice 

JM_127 49408381 CZ49408381 Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna 

JM_132 62077465 není plátce DPH Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace Štefanikova 2344/2b, 680 01 Boskovice 

JM_134 226564 není plátce DPH Domov Hvězda, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice 

JM_135 70284849 není plátce DPH Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov 
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JM_136 567043 není plátce DPH Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace Školní 3208/51, 697 01 Kyjov 

JM_137 838217 není plátce DPH Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace Nádražní 471/48, 697 01 Kyjov 

JM_140 559148 není plátce DPH Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov 

JM_141 46937099 není plátce DPH Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov 

JM_142 46937145 není plátce DPH Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov 

  JM_144 226912 CZ00226912 Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 

JM_145 53163 CZ00053163 Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov 

JM_150 70839964 není plátce DPH Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad Moravou 

JM_154 838420 není plátce DPH Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice 

JM_157 838446 není plátce DPH Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Šebetov 1, 679 35 Šebetov 

JM_161 66596882 CZ66596882 Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace Tyršova 500/6, 679 61 Letovice 

JM_162 386766 není plátce DPH Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace Křetín č. p. 12, 679 62 Křetín 

JM_163 62075993 není plátce DPH Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace Křetín č. p. 12, 679 62 Křetín 

JM_164 70838771 není plátce DPH Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav 

JM_166 60680342 CZ60680342 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace nábř. Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav 

JM_168 70848858 není plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková organizace Bří. Mrštíků 2131/30, 690 02 Břeclav 

  JM_169 390780 CZ00390780 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 74 Břeclav 

JM_170 60680318 CZ60680318 Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace Sobotní 116, 691 42 Valtice 

JM_171 45671826 není plátce DPH Emin zámek, příspěvková organizace Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 

JM_173 45671877 není plátce DPH Domov Božice, příspěvková organizace Božice 188, 671 64 Božice 

JM_175 62073087 CZ62073087 Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice 

JM_176 497126 není plátce DPH Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko 

JM_177 380521 není plátce DPH Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace Zámek 3/3, 678 01 Blansko 

JM_179 62073133 není plátce DPH Gymnázium Blansko, příspěvková organizace Seifertova 33/13, 678 01 Blansko 
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JM_184 226556 není plátce DPH Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 252/1, 682 01 Vyškov 

JM_189 65337913 není plátce DPH Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace Náměstí 23/28, 692 01 Mikulov 

JM_192 70838763 není plátce DPH Základní škola Mikulov, Školní, příspěvková organizace Školní 184/1, 692 01 Mikulov 

JM_193 48452751 není plátce DPH Srdce v domě, příspěvková organizace Klentnice 81, 692 01 Mikulov 

JM_195 45671788 není plátce DPH Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany 

JM_197 45671818 není plátce DPH Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice 

JM_203 16355474 CZ16355474 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče 

JM_204 70849510 není plátce DPH Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková organizace Komenského 684/4, 693 01 Hustopeče 

JM_212 70841675 není plátce DPH Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov 

 JM_213 55166 není plátce DPH Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov 

 JM_214 49438875 není plátce DPH Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov 

   JM_219 225827 CZ00225827 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice 

JM_220 70840661 není plátce DPH Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace Široká 484/42, 664 91 Ivančice 

JM_221 66596769 není plátce DPH Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace Lány 859/2, 664 91 Ivančice 

JM_223 49461583 není plátce DPH Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace Nádražní 232, 667 01 Židlochovice 

JM_227 49461702 není plátce DPH Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace Komenského 702/4, 664 44 Ořechov 

JM_229 212733 není plátce DPH Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka 

JM_230 49459899 není plátce DPH Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace U Školy 39, 664 84 Zastávka 

JM_232 44946881 není plátce DPH Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim 

JM_233 53198 CZ00053198  Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace nám. Míru 22, 666 25 Tišnov 

JM_236 46937081 není plátce DPH Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace třída Bří Čapků 3273/1, 695 01 Hodonín 

JM_237 70284831 není plátce DPH Základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, příspěvková organizace nám. B. Martinů 2952/5, 695 01 Hodonín 

JM_239 46937170 není plátce DPH Zelený dům pohody, příspěvková organizace P. Jilemnického 2923/1, 695 01 Hodonín 

JM_240 49939378 není plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín 
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JM_241 838225 CZ00838225 Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín 

JM_242 60575573 není plátce DPH Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice 

JM_243 69651914 není plátce DPH Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Vřesovice č. p. 243, 696 48 Vřesovice 

JM_244 90352 není plátce DPH Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín 

JM_247 70836931 není plátce DPH Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín 

JM_249 373290 CZ00373290 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace Úprkova 601/2, 695 01 Hodonín 

JM_250 559539 není plátce DPH Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace Brandlova 2222/32, 695 01 Hodonín 

JM_252 47377470 není plátce DPH Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 1717/3, 695 01 Hodonín 

JM_255 49939424 není plátce DPH Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace Radějovská 848, 696 62 Strážnice 

JM_256 61742902 není plátce DPH Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace Masarykova 379, 696 62 Strážnice 

JM_257 47375604 není plátce DPH Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice 

JM_258 70837601 není plátce DPH Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného 509, 696 62 Strážnice 

JM_260 837385 CZ00837385 Střední škola Strážnice, příspěvková organizace J. Skácela 890, 696 62 Strážnice 

JM_261 64480046 není plátce DPH Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice 

JM_263 49939416 není plátce DPH Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou 

JM_264 70851221 není plátce DPH Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Bří. Mrštíků 79/1, 691 72 Klobouky u Brna 

JM_266 380407 CZ00380407 Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace Učiliště 496, 664 52 Sokolnice 

JM_267 209392 není plátce DPH Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace Zámecká 57, 664 52 Sokolnice 

JM_270 70921245 není plátce DPH Habrovanský zámek, příspěvková organizace Habrovany 1, 683 01 Rousínov 

JM_274 380458 není plátce DPH Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace Zámecká 1, 679 21 Černá Hora 

JM_278 29319498 CZ29319498 Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace Křížkovského 554/12, 603 00 Brno 

JM_280 4212029 CZCZ04212029  Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 

JM_281 4551320 není plátce DPH Muzeum Blanenska, příspěvková organizace Zámek 1/1, 678 01 Blansko 

JM_283 4150015 není plátce DPH Domov u Františka, příspěvková organizace Rybářská 1079, 664 53 Újezd u Brna 
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Příloha č. 3 rámcové dohody na dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, 

kopírovacích a multifunkčních zařízení 
 

Seznam Poddodavatelů 
 

Dodavatel C SYSTEM CZ a.s., IČO: 27675645, se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 63600, (dále jen 
„dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení s názvem Rámcová dohoda na dodávky spotřebního 
materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2021 – 2023, tímto v souladu s § 105 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, 
že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných na 
základě rámcové dohody. 


