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RÁMCOVÁ SMLOUVA

,,Drogistické zboží pro'město Cheb - 2022"
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou níže

uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

město Cheb
se sídlem:
IČO:
DIČ,
zastoupené:
telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen ,,kupující")

a

náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ00253979
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou
+420 354 440 Ill
Komerční banka, a.s., pobočka Cheb
19-528331/0100

dc Wolf GROUP s.r.o.
se sídlem: Americká 2452/14, 350 02 Cheb
IČO: 64831442
DIČ: CZ64831442
jednající: Štěpán dc Wolf ml., jednatel
Telefon/Fax: +420 354 435 130
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 72576893/0300
společnost je zapsaná obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová
značka C 7300.

(dále jen ,,prodávající")



Článekl

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření této rámcové dohody (dále jen ,,smlouva")
s jedním účastníkem o dodávkách drogistického zboží. Konkrétní specifikace jednotlivých
položek (komodit), které budou následně předmětem jednotlivých dílčích plnění, je
uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek II
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných
zakázek (dílčích plnění) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Drogistické zboží pro
město Cheb - 2022" na dodávky konkrétních komodit z oblasti drogistického zboží,
uvedených v příloze této smlouvy - ,,Seznam komodit". Jednotlivá dílčí plnění
(objednávky) budou zadávány na základě aktuálních potřeb kupujícího po dobu platnosti
této smlouvy zejména prostřednictvím objednávek vystavených standartním způsobem, tj.
objednávkou v listinné nebo v e-mailové podobě. Dohodnou-li se smluvní strany, je
možno realizovat nákup také osobním odběrem v prostorách k tomu určených, pokud
takovými prostory prodávající disponuje nebo i jiným vhodným způsobem.

Veškeré podmínky musí odpovídat této smlouvě a podmínkám uvedeným v zadávacích
podmínkách k výše uvedené veřejné zakázce.

2. Zboží musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických
norem platných pro území České republiky, dále i požadavky obvyklé kvality
a bezvadného zpracování vhodného pro účel, k němuž je takové zboží obvykle používáno.

3. Prodávající bere na vědomí, že si kupující vyhrazuje právo odebírat od prodávajícího
zboží dle svých potřeb a v minimální velikosti balení uvedeném v příloze č. l smlouvy.

Článek III
Určení podmínek pro jednotlivá dílčí plnění

l. Kupující má právo kdykoli v době platnosti této smlouvy zaslat objednávku a stanovit
v rámci každé objednávky konkrétní požadované komodity, jejich počet a jejich
konkrétní specifikaci. Objednávka musí být kupujícím učiněna písemně (listině nebo
elektronicky). Za písemnou formu se považuje rovněž komunikace prostřednictvím
elektronické pošty nebo datových schránek. Dohodnou-li se smluvní strany, bude
umožněn osobní odběr zboží, a to na základě předchozí telefOnické či e-mailové
domluvy.

2. Prodávající je povinen reagovat na objednávku kupujícího k dílčímu plnění jejím
potvrzením nejpozději do l pracovního dne od odeslání výzvy, a to e-mailem nebo
telefonicky příslušné osobě kupujícího, která odeslala objednávku, nedomluví-li
se smluvní strany jinak.

3. prodávající je povinen dodávat jednotlivá dílčí plnění na místa určení uvedená
v konkrétní objednávce a na vlastní náklady, nejpozději do 3 pracovních dnů po potvrzení
objednávky kupujícího, pokud kupující nestanoví jinak.
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4. Prodávající je povinen kupujícímu nabídnout pro plnění konkrétní dílčí objednávky
alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla rámcová smlouva uzavřena,
nedohodnou-li smluvní strany jinak. výjimkou z této povinnosti je skutečnost, že zboží
již nebude na trhu dostupné či z jiných objektivních důvodů, což je prodávající povinen
kupujícímu doložit. Náhrada je možná jen za zboží stejných či lepších parametrů, kvality

a ceny.

Článek IV
Ceny a platební podmínky

l. Maximální hodnota rámcové smlouvy Činí 350 000,00 KČ bez DPH za dobu jejího trvání.

2. Cena jednotlivé dodávky zboží bude stanovena jako součin počtu kusů dodaného zboží
a příslušných jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze ,,Seznam komodit" (cena
bude zahrnovat veškeré náklady na balné, dopravu a reklamační řízení).

3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
se zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Fakturovaná částka
je uhrazena dnem připsání dané částky na účet prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn kupujícímu fakturovat smluvní cenu za konkrétní dodávky,
uskutečněné v rámci jednotlivých dílčích plnění na základě potvrzeného převzetí (např.
předávací protokol, dodací list apod.), kterým si smluvní strany navzájem potvrdí, že
požadované dodávky byly skutečně v požadovaném rozsahu a kvalitě.

5. K výše uvedeným cenám bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši;
prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena k aktuálnímu
datu v souladu s platnými právními předpisy.

6. Prodávající provede fakturaci nejpozději do 14 dnů po potvrzení převzetí. Lhůta splatnosti
faktur bude stanovena na 14 kalendářních dnů od doručení faktury kupujícímu.

Článek V
Vlastnictví a nebezpečí Škody

l. Vlastnické právo a nebezpečí Škody ke zboží přechází na kupujícího dnem řádného převzetí
zboží kupujícím na základě potvrzení dodacího listu.

Článek VI
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

l. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců od data předání
a převzetí zboží na základě potvrzení dodacího listu.

2. Případné reklamace uplatňují a vyřizují pověření pracovníci smluvních stran. V případě
reklamace zboží je prodávající povinen do 30 kalendářních dnů od doručení oprávněně
reklamovaného zboží dodat zboží bezvadné, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Při reklamaci je kupující povinen zaslat dokument, na základě kterého bylo potvrzeno
převzetí reklamovaného zboží a laický popis závad. Kupující je povinen prodávajícímu
doručit reklamované zboží osobně, kurýrem, prostřednictvím držitele poštovní licence
nebo jiným vhodným způsobem na základě domluvy s prodávajícím.
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4. Zámka se vztahuje na všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím
nebo které se objeví v průběhu záruční doby s výjimkou vad, které jsou způsobeny
mechanickým poškozením, opotřebením či nedodržováním pokynů výrobce.

5. Skryté vady zboží je kupující povinen reklaĹnovat bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění.

6. V případě, že kupující nedodrží postup reklamace nelze reklamaci, uznat a kupujícímu
nevznikají žádné nároky z odpovědnosti za vady.

f7. Pokud je uplatněna reklamace vad zboží, je další zpracování reklamovaného zboží až
do konečného vyřešení reklamace možné jen se souhlasem prodávajícího.

8. Reklamace nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit kupní cenu za celou dodávku
ve lhůtě splatnosti.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok požadovat:
a) slevu z kupní ceny,
b) dodání náhradního zboží a odvoz reklamovaného zboží do jím stanovené lhůty, nebo
C) odstoupení od smlouvy na příslušnou dodávku a vrácení kupní ceny, pokud již byla

uhrazena.

Článek VII
Smluvní pokuta, úrok z prodlení

l. Kupující je oprávněn uložit prodávajícímu smluvní pokutu v případě prodlení
prodávajícího v rámci dílčího plnění:
a) s jakýmkoli termínem stanoveným dle této smlouvy, zejména lhůty dle ustanovení

článku III. odst. 2 a 3 smlouvy.
b) s odstraněním vad oproti lhůtám. jež byly kupujícím při přebírání zboží na základě

dodacího listu,
c) s odstraněním vad uplatněných kupujícím v záruční době.

výše smluvní pokuty při prodlení prodávajícího podle bodu a) činí l 000 kč za každý
i započatý den prodlení.
výše smluvní pokuty při prodlení prodávajícího podle bodu b) činí l 000 kč za každý
i započatý den prodlení.
Výše smluvní pokuty při prodlení prodávajícího podle bodu C) činí l 000 kč za každý
i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu niá prodávající právo
požadovat úrok z prodlení podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout
libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany
domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti,
které se smluvní pokuta týká. Splatnost smluvní pokuty uložené dle tohoto článku
smlouvy je 14 dní ode dne doručení výzvy k uhrazeni ze strany poškozené smluvní strany.

4. Prodávající uděluje kupujícímu výslovný souhlas k eventuálnímu započtení smluvní
pokuty proti jakékoliv pohledávce prodávajícího za kupujícím, a to včetně pohledávky
prodávajícího na zaplaceni kupní ceny.
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Článek VIII

Trvání, ukončení a úČinnost smlouvy
l. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určjtou, a to na dobu 12 měsíců ode dne nabytí

její účinnosti.

2. Tato rámcová smlouva zaniká:

- uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, podle ustanovení odstavce 1,

- předčasným vyčerpáním maximálního hodnoty rámcové smlouvy, .

- písemnou dohodou smluvních stran;

- okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran
poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní
předpisy.

Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila;
odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

3. Kupující je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve
dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

4. Prodávající je oprávněn předčasně ukončit smlouvu pouze v případech stanovených
občanským zákoníkem, kterým se řídí smlouva.

5. Zánikem rámcové smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na smluvní pokuty,
náhradu Škody či jiné peněžité nároky z rámcové smlouvy vyplývající.

Článek IX
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Kupující se zavazuje realizovat zveřejnění
této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

3. Změny, úpravy a doplňky této smlouvy jsou možné na základě odsouhlasení obou
smluvních stran pouze formou písemného dodatku, který potvrdí oprávnění zástupci obou
smluvních stran. K jakémukoli ústnímu ujednání se nepřihlíží.

4. závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen
,,kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové,
bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah
smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy,
pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní
ustanovení.
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6. Učastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl
řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud kupujícího.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž kupující i 'prodávající obdrží
po jednom z nich.

9. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let
od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.

10. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. l písm. b) směrnice č.
7/2021 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými
nebo založenými městem Cheb a její uzavření bylo schváleno vedením města dne
15. 2. 2022.

Příloha:
Seznam komodit

V Chebu dne 29. 04. 2022 V Chebu dn,0 6, .ÔS,. .2022

Štěpán de Wo f ]l., jednatel

dE Wolf Í
^"':,,,,
'&x:^421)
E-moll:

GROUP'¢0·%8 J ÚĽ

Mgr. Antonín Jalovec, starosta
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MJ
Název . , .. , . obsahující

V . V PředpokládanCTechnické parametry a uzitne Vehkost . Cena za MJ v KČ bez Částka DPH v Cena za MJ v Kc s Obchodní nazev výrobku, vc.
,

Čislo položky požadovane
. · · "r . velikost . odebraněvlastnosti - bhžši spéci ikace baleni . , DPH Kč DPH technických parametrukomodity pozadovaneh mnozstvi v MJ

o baleni

Tabulka A

I papírové ručníky , . , , . min. 150 am —=A 7Z. min. dvouvrstvé, bil' útržků balík 23,80 5.00 28,80 Z-Z bilě, 2vr. 150útr/balik 500
papírové ZZ, jednovrstvé, bílé nebo bělené min. 150 , Classic ZZ bílé soft, lvr.2 , l - balik 18,76 3,94 22,70 4000

ru'niky B (min, 75°o) útržků 250útr/balik, krab/5000 ks

3 papírové ručníky ZZ, jednovrstvé, bílé, zelené nebo · zk"
. . 250 utr" u balík 16,20 3.40 19,60 Cik-cak zelený, l vr. 250 útr/balik 4000C modré (ne šede!)

4 toaletní papír min. dvouvrstvý, bílý 64 roli* baleni 335,11 70,37 405,48 Katrin, 2vt. bílý, bal 64 roli 500

5 toaletní papír průměr role 190 cm, bílý, min.
. l ks ks 18,30 3,84 22,14 Jumbo 190, 2vr. bílý, 12 ks/bal 1000Jumbo 190 dvouvrstvý

antibakteriálni kanystr min. 5 l, antibakteriálni tekutě Lavon-antibak. Hygenické mýdlo, 5
6 tekutě mýdlo - , , , . ,, , l ks ks 106,12 22,29 128,41

. 200velké mydlo do davkovaču, mix vůnj litrů

kanystr 5 j, desinfekční roztok (ne Lavon-antibak.dezinfekce na ruce s7 desinfekce l ks ks 427,98 89,88 517,86
l . JOgel!) na ruce povrchy, 66°o alkohol. 5 litrů

mycí prostředek8 na nádobí Jar nebo Pur, min. 0,45 l ] ks ks 26,18 5,50 31,68 Pur jablko 450 ml · 750

9 tekutý čisticí . ,pi,,k min. 0.5 l, Univerzálnl l ks ks 19,53 4,10 23,63 Satur tek. písek, 600 ml ý)

osvěžovač i ' · , .10 v,duchu šprc,, mm, 300 ml, mix vůni ] ks ks 40,33 8,47 48,80 Q-Power, sprej 300ml. mix vůni 650

11 houbička na . Clanax - houbička na nádobí, bal 10vehkost cca 9x5,5x4,5 cm 10 ks balení 18,76 3,94 22,70nadobi 2>0ks, 8x5,5 cm

, cca 38x38 cm, barevný, netkaný textil. Hadr barevný Púčik 35 x38 cm,12 hadr na nadobi , l ks ks 3,15 0,66 3,81 "80
univerzální netkaný textil. mix barev

Celkem l 054,22 221,39 l 275,61 ·

Tabulka B

13 sáčky do koše 601 min. 50 ks v roli ] role role 20,65 4,34 24,99 Sáček do koše 63 x 74 cm, 50ks/role 20

14 krém na ruce mix druhů, min. 100 ml l ks ks 19,60 4,12 23,72 Isolda 100 ml, růž. Druhy 30

15 utěrka švédská mikrovlákno, velikost cca 40x40 cm l ks ks 13,22 2,78 16,00 Cleanhandel 40 X40 cm, mikrovlákno, JO205 g
ubrousky velikost cca 33x33 cm, bílé, min.16 . . , 100 ks baleni 40,60 8.53 49,13 TORK 33x33, bílé, 2vr. 200ks/bal. 30
papirove dvouvrstvě

J
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vlhčené lj1)1"ousky k \"šcstran11CnIL|

t qgŕ l "|"°'"ky. použ.iti. vhodné pro ruz.né drul]\' njin. 40 ks baleni 49.7() 10,44 60.14 Panipers - vlhčené ubrousky. 80ks/bai 20ú k lid C)\.'ť vlhccnC ,
l)()\"rchll

" 1 ,jr p"1cl papirovY vcliknsl cca 65X120 cm, min, Pytel papírový 65 x120 cin. (jl ks ks 17,28 3,63 20,91 , '
velky dvou\'rsl\'ý dvouvrstvý

Iq jmd 1)apirn\N vclikos1 cca SSv 1 10 cm, 111Ĺl1. · ' . ', - ' " l ks ks 21.45. 4,50 25,95 Pytel papirovy 50 x90 čni, dvouvrstvy 6(1malý d\.'ou\'rstvý

2() Savo 'll lcklll\:' de7i11fekčni prostředek 1 ks ks 126,00 26,46 152,46 Savo 4 litry 1()

in in. 75 O ml, ge1. D()1nestos. S avo · · "
21 čistič WC " l ks ks 32,20 6,76 38.96 Domesros 750 nil, různé vůně 1()nebo WC Net

120 l. 20+ ks v roli. rozmčr 700rl 100 . Pytel 120 ], 70 x ii0 čni, 60 nzic. 20 1()
22 pvtel na odpad · ( - l role rok, 67,20 14,1 l 81.31 . ,1111ii, min )0 míč ks/role, niodry, čemy

rLlkíľv|cc kltc.\o\·é různé vcliknsti (S-XL), bude 1 ' Rukavice latexovC. l 00ks/bal. různé23 . . . . l 100 kc )a1c1)] 210,00 44,10 254.10 . . >jed nortiznve v dilčich c) ).iedná\'kách ,. vchkosti

icku(C 11]\'d]o s . V ' ' ( Vieme tek. mýdlo s dávkov, 0,5 l, niix ,M , ', 0.> l. s pljmpickolj. I11Í\" vůni 1 k's ks 2 ),02 , , .1()&vk"ovaccm vůni

ES WC'sct plastová WC štčtka se sto.iánkeln 1 ks ks 62,00 Plastová souprava WC. hnědá, bílá 1()

26 hydrcmd sodný min. l kg 1 k« ks 67.76 Hydroxid sodný. l kg 1()
.

?7 knslky do pisckjr(l min. po !,5 kg 1,5 kg baleni l 760.61 Satur tablety do pisoáru 4,5 kg 1()

voňavé sit ko s il)lcnziv11i parfénmci

p|soárcn'e sitko vhodné do všech lvpíi pisoárů. If WAVE 3D SINGLE vonné sitko do .28 ,. , " , . l ks ks 84.70 · ·\ · · -A)
voňavé clcn]mllic pachv a šlčlink, mi oniezuje n pisoaru - 1111.' vůni

rozstřik kapek
F

2,) |'y£iellic.kě šáůkv určené pro dámské |1vc'ienick"C ,
Hygienické sáčky niikrotenovC.' -()

· " " 25 ks baleni 14,23 " . "" " ·PVC pnli"c )\', vviahovaci, i11í1l ")5 ks \.' bal. , yytahnvacl; 30 ks/bal ..

-() hyäicn ekě sačkv u1lc)1c pro dánwkc hrg1ellcke ,
l · , "; "'n" ' " v " " "l ' ^0

, - , " 100 k-s baleni - .4'7,43 Sačky'h}'gienické papira é, lÓOks ,bal ' .gpapírové polřel)y: ll1111. 100 ks v hal. ' ' " , "

Celkem O I 810,40

"' V případě, že uchazeč nabízí balení o rozdi|11él11 obsahu kusů v balení, přepočítá ]]abizenou číistku na požadované balení.

Není-li uvedeno v poznáince .jinak. .je uchazeč povinen dodávat položky v n]inin]ální velikosti baleni požadované zac]a\"ateleln. Veškerá balení musí být dodávána \'
neporušených originá|l)ích obalech.

Štčpán dc Wo1fnil. .jednatel

l


