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RÁMCOVÁ KUPNÍ DOHODA
NÁKUP TONERŮ, INKOUSTOVÝCH NÁPLNÍ A SPOTŘEBNÍHO

MATERIÁLU
č. 6440-Log1-2022-025

I.
Strany dohody

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha - Hradčany

za niž jedná:
Miloš Ptáček, zástupce ředitele Odboru logistiky a zabezpečení, Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem

Na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0
Kontaktní osoba:
Telefonické a e-mailové spojení:
Adresa pro doručování korespon

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha,
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „kupující“)

a

2. PREMO s.r.o.
Sídlo: Brněnská 474, 686 03 Staré Město
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40256

Zastoupená: Ing. Vladimír Křiva, MBA, jednatel

IČO: 26251531
DIČ: CZ26251531
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 237470529/03
Osoba oprávněná k jednání ve věcech do

e-mailové spojení:

Adresa pro doručování korespondence: PREMO s.r.o., Brněnská 474, 686 03 Staré Město
(dále jen „prodávající“), (dále společně jako „strany“)

s použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají za účelem zabezpečení provozu tiskáren a kopírovacích
strojů Agentury hospodaření s nemovitým majetkem tuto rámcovou kupní dohodu (dále jen
„dohoda”).
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II. 
Předmět dohody 

 
1. Za podmínek této dohody na základě písemných dílčích objednávek bude: 

a) prodávající po dobu platnosti této dohody dodávat kupujícímu originální tonery  
a ostatní zboží pro tiskárny a kopírovací stroje dle popisu a požadovaných parametrů, 
které jsou uvedeny v příloze č. 1 - Cenová nabídka tonerů, náplní a spotřebního materiálu 
(dále jen „zboží“) a převádět na něj vlastnické právo k dodanému zboží (dále jen „dodávat 
zboží“); 
b) kupující objednané zboží dodávané prodávajícím přebírat a platit v souladu s touto 
dohodou a písemnou objednávkou stanovenou kupní cenu. 

2. Specifikace poptávaného zboží je uvedena v Cenové nabídce představující modelový 
roční nákup zboží, která je nedílnou součástí této dohody. Objemy a počty zboží uvedené 
v cenové nabídce – modelovém nákupu zboží nejsou závazné, jsou určené pouze pro 
účely zadávacího řízení. 

3. Zboží musí být nové (datum výroby ne starší než 12 měsíců ode dne dodávky), 
nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní, homologované pro Českou republiku 
pocházející od originálního výrobce. Tonery a ostatní dodávané zboží musí být dodávány 
v neporušených originárních obalech vždy po 1 ks, není možné dodávat tzv. „multipacky“. 
Předmětem dodávky nesmí být tzv. startovací tonery, nebo tonery se sníženým obsahem 
náplně. 

4. Prodávající zajistí zpětný odběr použitých tonerů a ostatního dodávaného zboží včetně 
vystavení dokladu o zpětném odběru. Součástí každého dokladu o zpětném odběru 
prodávajícím, bude přesný seznam všech odebraných typů tonerů a ostatního zboží,  
s uvedením počtu kusů jednotlivých typů a celkový počet.  

5. Kupující si vyhrazuje právo objednat za podmínek dle této rámcové dohody i zboží 
v ceníku výslovně neuvedené a prodávající se zavazuje takto kupujícím objednané zboží 
dodat. V případě uplatnění práva objednat zboží v ceníku výslovně neuvedené kupující 
prodávajícího před odesláním objednávky písemně vyzve ke sdělení ceny takto 
poptávaného zboží, prodávající zboží uvedené ve výzvě ocení a takto oceněnou nabídku 
odešle na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Kupující je po posouzení 
oceněné nabídky oprávněn poptávané zboží za cenu uvedenou v nabídce u prodávajícího 
objednat a prodávající takto objednané zboží dodat. 

6. Strany se pro případ ukončení výroby přílohou stanoveného zboží výrobcem dohodly, že 
v takovém případě prodávající písemně nabídne kupujícímu adekvátní náhradu 
objednaného zboží, vždy však s odpovídajícím označením a stejnou nebo lepší kvalitou. 
Prodávající ve svém písemném oznámení záměny zboží oznámí kupujícímu cenu nového 
zboží. Náhradní zboží bude prodávajícím dodáno pouze v případě předchozího písemného 
odsouhlasení náhrady kupujícím. Dodavatel při takové dodávce předloží kupujícímu 
potvrzení výrobce, že zboží se již nevyrábí a že se jedná o kvalitativní náhradu. 

 
 

III. 
Kupní cena 

 
1. Rámcová maximální cena zboží dodaného na základě této dohody je stranami určena ve 

výši do 2.000.000,- Kč bez DPH za celou dobu platnosti této dohody. Rámcová cena 
předmětu dohody včetně DPH je 2.420.000,- Kč, při sazbě DPH ve výši 21 %. Skutečná 
cena podle této dohody objednávaného zboží bude v souladu s ustanovením  
§ 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů určena na 
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základě jednotkových cen zboží bez DPH uvedených v příloze č. 1, které jsou platné
a neměnné po celou dobu platnosti této dohody. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty
veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu dohody včetně nákladů na
balení a dopravu zboží do místa určení. DPH bude uplatněno v souladu s právní úpravou
platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Ceny stanovené podle této dohody se mohou změnit pouze v případě úpravy výše zákonné
sazby DPH. Účinností takové úpravy se sjednané ceny včetně DPH upravují dle příslušné
sazby DPH v době uskutečněného zdanitelného plnění. V tomto případě nebude
na základě dohody stran uzavírán dodatek k této dohodě.

IV.
Doba a místo dodání zboží

1. Místy dodání zboží dle čl. II dohody jsou
v regionu Praha:

- sklad Praha, ul. Hradební 12, Praha 1,PSČ 110 00,
v regionu Pardubice:

- sklad Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, PSČ 530 02,
v regionu Brno:

- sklad Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice, PSČ 662 10,
2. Prodávající bude dodávat kupujícímu zboží na základě dílčích písemných objednávek

počínaje dnem účinnosti této dohody do 31. 12. 2022 nebo do dosažení rámcové kupní
ceny pokud k tomu dojde přede dnem 31. 12. 2022. Prodávající je povinen nejpozději do
2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky potvrdit elektronicky její převzetí nebo
v témže termínu dodání zboží podle objednávky elektronicky s objektivním zdůvodněním
odmítnout.

3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle přílohy č. 1 této dohody specifikované
v písemné objednávce kupujícího do data dodání zboží uvedeného v písemné objednávce.
Strany se dohodly, že dodací termín určený kupujícím bude maximálně 15 pracovních dní
ode dne potvrzení písemné objednávky.

V.
Dodací podmínky

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží a podpisu přejímacího protokolu
v regionu Praha:

- sklad Praha,
v regionu Pardubice:

- sklad Pardubice
v regionu Brno:

- sklad Brno,
(dále jen „příjemci“).

2. Prodávající je povinen písemnou objednávku podle této dohody nejpozději do dvou
pracovních dnů elektronicky potvrdit kontaktní osobě uvedené na objednávce. Termín
dodání zboží oznámí prodávající telefonicky příjemci minimálně 2 pracovní dny přede
dnem dodávky.

3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v místě plnění a čase plnění dle
objednávky v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve
výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Prodávající je povinen
vyrozumět příjemce o připravenosti dodat objednané zboží, a to nejméně 2 pracovní dny
přede dnem dodávky.
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4. Povinnost prodávajícího dodat zboží je považována za splněnou provedením přejímky 
zboží příjemcem v místě plnění uvedeném na objednávce. 

5. Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí příjemcem potvrzené 
podpisem dodacího listu. Zjistí – li příjemce, že zboží trpí vadami, neodpovídá 
specifikaci zboží v dohodě či objednávce, má porušené originální obaly nebo neobsahuje 
dokumentaci v českém jazyce je oprávněn odmítnout jeho převzetí s vytčením vad.  
O takovém odmítnutí sepíší strany zápis. Prodávající je povinen dodat zboží nepřevzaté 
příjemcem při přejímce zboží bez vad nejpozději do 10 dnů ode dne přejímky. Odstranění 
vad bude provedeno výměnou vadného zboží za zboží nové bezvadné. 

6. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán dodací list s uvedením data 
provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění 
povinnosti prodávajícího dodat zboží včas. V dodacím listě (2 vyhotovení) prodávající 
uvede označení zboží, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno  
a podpis.  

 
VI. 

 Fakturační a platební podmínky 
1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží a podpisu přejímacího 

protokolu. Kupující nebude poskytovat zálohové platby. 
2. Podkladem pro úhradu závazků z této dohody je faktura (daňový doklad), která musí mít 

předepsané náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

3. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet prodávajícího pro jeho 
ekonomickou činnost uvedený v záhlaví této dohody, přičemž prodávající prohlašuje, že 
jím uvedený účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti 
dohody uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („Zákon 
o DPH“), tj. zejména bude číslo bankovního účtu prodávajícího uvedeného v dohodě 
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že se vyskytnou důvodné 
pochybnosti kupujícího o dodržování pravidel na úseku daňových předpisů prodávajícím 
(zejména v případě, že bude označen za nespolehlivého plátce; v případě, že bankovní 
účet prodávajícího uvedený v dohodě nebude odpovídat údajům zveřejněným způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle Zákona o DPH, atp.), je kupující oprávněn pozastavit 
platbu prodávajícímu do doby učinění nápravy, přičemž pozastavení platby prodávajícímu 
oznámí a kupující v pozici ručitele za odvedení daně z přidané hodnoty bude postupovat 
způsobem uvedeným v ustanovení čl. VI odst. 10 této dohody. 

4. Kromě náležitostí v zákoně uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje: 
a) označení dokladu jako daňový doklad (faktura), 
b)  číslo dohody a objednávky dle číslování kupujícího, 
c)  den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury, 
d) příjemce a místo dodání zboží, 
e)  IČ a DIČ stran, 
f)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, 
g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího, 
h) kupujícího - Ministerstvo obrany, organizační složka státu, na adrese Tychonova 

221/1, 160 00 Praha - Hradčany 
i) konečného příjemce – MO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem na adrese 

Hradební 772/12, 110 05 Praha 1, 
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j) dodací list s rozpisem dodaného fakturovaného zboží (název zboží, počet kusů, cena 
za kus bez DPH, cena za kus s DPH, cena celkem bez DPH, cena celkem s DPH). 

5. Společně s fakturou je prodávající povinen doručit kopii přejímacího protokolu 
potvrzeného příjemcem. 

6. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu kupujícího. MO Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1. 
V případě doručení faktury po 10. 12. kalendářního roku a případně v lednu roku 
následujícího je splatnost faktury stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení. Je-li na 
faktuře uvedená jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této dohody. V případě 
pozastavení platby kupujícím prodávajícímu z důvodů uvedených v ustanovení čl. VI 
odst. 3 a 9 této dohody není kupující v prodlení s platbou a prodávající nemá nárok 
uplatňovat vůči kupujícímu jakékoli sankce z důvodu neprovedení platby prodávajícím, 
ani nárok na náhradu vzniklé újmy. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude 
obsahovat požadovanou přílohu, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu do data 
její splatnosti. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, 
bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle odst. 6. tohoto 
článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.   

8. Zaplacením dohodnuté ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování 
na účet prodávajícího. 

9. Strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktur prodávajícímu, pokud 
bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn 
v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci 
probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího 
insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, 
uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí  
o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude 
rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 
182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. 

10. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 
109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude 
Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. 

 
VII. 

 Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 
1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího podpisem přejímacího protokolu 

příjemcem. 
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu 

přejímajícího protokolu při převzetí zboží příjemcem. 
3. Strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 

prokazatelně vzniklá škoda. 
 

 
VIII. 

Práva a povinnosti stran 
1. Prodávající je povinen při plnění této dohody postupovat s odbornou péčí, dodržovat 

obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této dohody a pokyny 
kupujícího. 
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2. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této dohody a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
dohody, třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 

3. Prodávající prohlašuje, že převzal na sebe nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 
OZ. 

IX. 
 Záruka a reklamační podmínky 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež 
odpovídají předmětu a účelu této dohody, a to po dobu 24 měsíců ode dne provedení 
přejímky zboží. Strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby 
skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání. 

2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně oznámit zjištěné vady zboží bez zbytečného 
odkladu poté, co je zjistil (dále jen „reklamace“). Prodávající je povinen doručit 
kupujícímu své písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 3 pracovních dnů po jejím 
obdržení. Pokud během této lhůty nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření 
prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném 
rozsahu.  

3. Prodávající je povinen na své náklady odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke 
kterým se nevyjádřil podle předchozího odstavce, nejpozději do 15 pracovních dnů ode 
dne doručení oznámení o reklamaci. Strany se dohodly, že reklamace bude provedena 
výměnou vadného reklamovaného zboží za bezvadné. 

4. O odstranění vady strany sepíší protokol. 
5. Strany se dohodly, že způsobem odstranění reklamovaných vad zboží bude výměna 

vadného zboží za bezvadné. 
 

X. 
 Dohodnuté pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny objednávky za každý započatý den 
prodlení až do úplného splnění závazku nebo do zániku touto dohodou založeného 
právního vztahu. Minimální výše smluvní pokuty byla sjednána ve výši 500 Kč. 

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží za každý případ  
a započatý den prodlení zvlášť až do podpisu protokolu o odstranění vady poslední 
stranou. Minimální výše smluvní pokuty byla sjednána ve výši 300 Kč. 

3. V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok 
z prodlení a náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši stanovené 
v souladu s nařízením vlády 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení  
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku.  

5. Smluvní pokuta, úrok z prodlení a náhrada nákladů spojených s uplatněním pohledávky 
jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.  

6. Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty, úroku z prodlení a náhrady nákladů 
spojených s jejich uplatněním není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení  
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§ 2050 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit 
závazky vyplývající z této dohody.         

 
XI. 

 Zvláštní ujednání 
1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob. 
2. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této dohody a ani po jeho 

splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
dohody, třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 

3. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této dohody a ani tuto dohodu jako celek.  

4. Obě strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které se 
dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů včetně právního 
nástupnictví. 

5. Kupující je oprávněn uzavřenou dohodu zveřejnit na internetových stránkách Ministerstva 
obrany. 

6. Strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 OZ se nepoužije. 
 

XII. 
Zánik závazků 

1. Strany se dohodly, že tato dohoda zaniká v těchto případech: 
a. splněním všech závazků řádně a včas; 
b. dohodou stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku dohody; 
c. výpovědí bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce počínaje měsícem 

následujícím po měsíci doručení výpovědi druhé straně; 
d. jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení; 
e. jednostranným odstoupením od dohody kupujícím v případě, že prodávající 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti  
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; 

f. jednostranným odstoupením kupujícího od dohody, v případě, že bude vůči 
majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

2. Podstatným porušením dohody se rozumí: 
a. prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle objednávky delší než 10 

pracovních dnů, 
b. prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady delší než 10 

pracovních dnů. 
 
 
 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy, které nejsou v dohodě komplexně upraveny, se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této 
dohody. 
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2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či
neúčinného.

3. Veškerá komunikace mezi stranami týkající se této dohody musí být učiněna v písemné
formě, není-li v textu dohody uvedeno výslovně jinak.

4. Strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dohody
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu
s obsahem dohody připojují pod ní své podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, v platném znění budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy
po dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Jiné využití se vylučuje.

6. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě má 8 očíslovaných stran a 1 přílohu.
Dohoda nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv https://smlouvy.gov.cz.

7. Dohoda může být měněna či doplňována pouze písemnými, podepsanými, oboustranně
dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

8. Nedílnou součástí dohody je:

Příloha č. 1 Cenová nabídka tonerů, náplní a spotřebního materiálu 2 strany

V Praze Ve Starém Městě
za kupujícího za prodávajícího
Česká republika – Ministerstvo obrany PREMO s.r.o.

___________________________ ____________________________
Miloš Ptáček Ing. Vladimír Křiva, MBA
Zástupce ředitele Odboru logistiky Jednatel
a zabezpečení AHNM

,MBA

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Křiva
Datum: 2022.03.09
15:29:35 +01'00'

Miloš
Ptáček

Digitálně podepsal
Miloš Ptáček
Datum: 2022.03.10
06:31:10 +01'00'



IČO: 26251531
Telefon:

Poř. Typové označení Počet ks
čís. PartNumber celkem

0062030909605 NÁPLŇ INKOUST BROTHER C LC125XLC 50
0062030909605 NÁPLŇ INKOUST BROTHER M LC125XLM 40
0062030909605 NÁPLŇ INKOUST BROTHER Y LC125XLY 50
0062030909605 NÁPLŇ INKOUST BROTHER Bk LC129XLBK 30
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP Bk CF410X 10
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP C CF411X 15
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP Y CF412X 15
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP M CF413X 15
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP Bk CF310A 4
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP C CF311A 4
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP Y CF312A 3
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP M CF313A 4
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP Bk CF226A 30
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP Bk CF226X 15
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP Bk CF410A 60
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP Bk CF410X 40
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP C CF411A 30
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP C CF411X 30
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP Y CF412A 30
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP Y CF412X 35
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP M CF413A 30
0062030909535 NÁPLŇ LASER HP M CF413X 50
0062030909612 NÁPLŇ LASER OKI Bk 45807111 5
0062030909612 NÁPLŇ LASER OKI Bk 45807102 150

7 0062030909838 NÁPLŇ LASER RICOH RICOH AFICIO MP4054,5054,6054 SP Bk 842127/842000 5
0062030909559 NÁPLŇ INKOUST HP_plotr M HP 746/P2V78A M 1
0062030909559 NÁPLŇ INKOUST HP_plotr Y HP 746/P2V79A Y 1
0062030909559 NÁPLŇ INKOUST HP_plotr C HP 746/P2V80A C 1
0062030909559 NÁPLŇ INKOUST HP_plotr CR HP 746/P2V81A Chromatic 1
0062030909559 NÁPLŇ INKOUST HP_plotr PK HP 746/P2V82A Photo K 1
0062030909559 NÁPLŇ INKOUST HP_plotr MK HP 746/P2V83A Matte K 1

9 0062030909737 NÁPLŇ LASER CANON Canon IR 2016 EXV 14 8
0062030909612 NÁPLŇ LASER OKI C 44469706 40
0062030909612 NÁPLŇ LASER OKI Y 44469705 40
0062030909612 NÁPLŇ LASER OKI M 44469704 30
0062030909612 NÁPLŇ LASER OKI Bk 44469803 30
0062030909612 NÁPLŇ LASER OKI Bk 44973536 3
0062030909612 NÁPLŇ LASER OKI C 44973535 3
0062030909612 NÁPLŇ LASER OKI Y 44973533 3
0062030909612 NÁPLŇ LASER OKI M 44973534 3
0062030909612 NÁPLŃ LASER OKI Bk 43865708 1
0062030909612 NÁPLŃ LASER OKI C 43872307 1
0062030909612 NÁPLŃ LASER OKI Y 43872305 1
0062030909612 NÁPLŃ LASER OKI M 43872306 1

13 0062030910164 KIT SERVIS.PRO TISKÁRNY Maitenance kit 220V HP CLJ M855/880 C1N58A 2
14 0062030910164 KIT SERVIS PRO TISKÁRNY HP CLJ ENTERPRISE M855 dn D7H14A 5
15 0306666005307 VÁLEC OPT. CF358A HP Zobrazovací válec pro HP CLJ Enterprise M855dn - Bk Bk CF358A 4
16 0306666005321 VÁLEC OPT. CF359A HP Zobrazovací válec pro HP CLJ Enterprise M855dn - C C CF359A 4
17 0306666005314 VÁLEC OPT. CF364A HP Zobrazovací válec pro HP CLJ Enterprise M855dn - Y Y CF364A 4
18 0306666005299 VÁLEC OPT. CF365A HP Zobrazovací válec pro HP CLJ Enterprise M855dn - M M CF365A 3

3

1 Brother MFC--J6920DW

6 Oki B432dn

8 HP DesignJet Z6

10 OKI C 352 + 331 dn

11 OKI C 301

12

4

5 HP LaserJet Pro 400 MFP M477fdn

HP LaserJet Pro 400 MFP M426fdn

OKI C 5650

2 HP LJ Pro M452dn

Příloha č. 1 k rámcové dohodě

Informativní sloupce pro resort Ministerstva obrany

V tabulce jsou nastaveny vzorce, proto tabulku nijak neměnte.

Dodavatel vyplní cenu v Kč za kus bez DPH maximálně s dvěma desetinnými místy
Cena za kus Cena celkem

Cenová nabídka tonerů, náplní a spotř. materiálu pro AHNM.
Dodavatel: PREMO s.r.o.

HP Color Laser Jet Enterprise M855 dn

barvaKČM Název podle ISL Typ tiskárny



Poř. Typové označení Počet ks
čís. PartNumber celkem bez DPH s DPH 21% bez DPH s DPH 21%

19 0062030902301 VÁLEC OPT. 44968301 OKI Obrazový válec pro Oki C301, 321, 331, 511, 531,
MC352, MC562 - CMYK CMYK 44968301 4

20 0067100047847 JEDNOTKA PÁSOVÁ K TISK. Pásová jednotka pro Oki C310, C330, MC351 44472202 3
21 0062030911453 Tisková hlava inkoustová HP DesignJet Z6 HP 746/P2V25A 5
22 0062030905449 VÁLEC OPT. 44574307 OKI B 401dn Bk 44574307 4
23 0062031200763 VÁLEC OPT. 44064009 OKI C 810 Y 44064009 1
24 0062030600241 VÁLEC OPT. 44064012 OKI C 810 Bk 44064012 1
25 0062030906048 VÁLEC OPT. 43870005 OKI C 5650 Y 43870005 1
26 0062030906031 VÁLEC OPT. 43870006 OKI C 5650 M 43870006 1
27 0062030906017 VÁLEC OPT. 43870007 OKI C 5650 C 43870007 1
28 0306666005770 VÁLEC OPT. 43870008 OKI C 5650 Bk 43870008 1

Celkem nákup z RP 5139 00 109 920 1 478 700,00 Kč 1 789 227,00 Kč
Celkem nákup z RP 5139 00 104 44 146 300,00 Kč 177 023,00 Kč

Celkový nákup 959 1 625 000,00 Kč 1 966 250,00 Kč

Nabídku zpracoval: jméno, příjmení a telefon

Cena celkemCena za kusKČM Název podle ISL Typ tiskárny

Informativní sloupce pro resort Ministerstva obrany Dodavatel vyplní cenu v Kč za kus bez DPH maximálně s dvěma desetinnými místy
barva


