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Rámcová kupní smlouva  
 

Evidenční číslo: 1617100026 

 

Smluvní strany: 

 

1. Kupující: 
 

Objednatel: Statutární město Brno 

se sídlem:  Dominikánské nám. 1, 602 00  Brno 

zastoupený: JUDr Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky  

doručovací adresa: Statutární město Brno 

 městská část Brno-Medlánky 

se sídlem: Hudcova 7, 621 00  Brno 

IČO:  44992785 

DIČ: CZ 44992785 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody 

č. účtu: 18628-621/0100 

 

dále jen kupující, na straně jedné a 

 

2. Prodávající: 
 

Název: Lakkis toner s.r.o. 

sídlo: Žebětínek 47, 621 00 Brno 

zastoupený:                  Mario Lakkis 

IČO: 29307066 

DIČ: CZ29307066 

bankovní spojení:        107-1497710247/0100 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v brně, oddíl C, vložka 72800   

 

dále jen prodávající, na straně druhé 

 

uzavírají následující smlouvu: 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 
 

/1/ Předmětem této smlouvy je nákup zboží – náplní do tiskáren a kopírek, které kupující 

nakupuje od prodávajícího pro účely vlastní spotřeby na základě ustanovení o kupní smlouvě dle 

občanského zákoníku. 

  

/2/ Předmětem koupě je zboží specifikované kupujícím v objednávce. Součástí předmětu koupě je i 

příslušenství a doklady potřebné pro užívání předmětu koupě.  

 

Článek 2 

Práva a povinnosti prodávajícího 
 

/1/ Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení stanoveném v objednávce  

a opatřit zboží pro přepravu způsobem vyhovujícím účelu smlouvy.  

 

Článek 3 

Doba plnění smlouvy 
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/1/ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, na 24 měsíců ode dne podpisu smlouvy. 

Článek 4 

Práva a povinnosti kupujícího 
 

/1/ Kupující objednává zboží některým z následujících způsobů: 

 

a) naplněním košíku na www.  

b) e-mailem na lakkis@seznam.cz 

c) faxem na tel. č.   

d) telefonicky na tel. č. 542221264 

e) poštou na adresu  

 

/2/ Kupující se zavazuje jím objednané zboží odebrat a za zboží zaplatit. V ceně zboží je zahrnuto  

             balné a dopravné do sídla kupujícího.  

 

/3/ Kupující se zavazuje poskytovat prodávajícímu součinnost potřebnou k dosažení účelu této  

             smlouvy. 

 

Článek 5 

Cenové a platební podmínky 
/1/        Kupující nakupuje za mimořádně dohodnuté ceny dle nabídky prodávajícího k výběrovému 

   řízení: „Dodávka tonerů“ ze dne 5.6.2017. Ceník vybraných výrobků je nedílnou    Přílohou  č. 1       

            této smlouvy. Ceník je platný 24 měsíců od podpisu smlouvy. Ceny lze měnit se souhlasem  

            kupujícího a to písemným dodatkem ke smlouvě.  Cena zahrnuje náklady na dopravu a balné  

            zboží do sídla kupujícího. Cena je uvedena v Kč bez DPH. 

 

/2/         Platba za objednané produkty se provádí na základě faktury se splatností 21 dní.   

             Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecných závazných   

             předpisů. 

 

/3/         Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00  Brno,  

             IČ: 44992785,  DIČ: CZ 44992785.  

       Doručovací adresa je: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky, 621 00  Brno,  

       IČ:  4499278516, DIČ: CZ 44992785.  

Článek 6 

Podmínky a okolnosti dodání zboží 

 
/1/ Prodávající se zavazuje dodávat objednané zboží do sídla kupujícího na základě objednávek  

             kupujícího.  

 

/2/ Místem plnění je sídlo kupujícího, doručení je akceptováno denně pondělí – pátek 8.00 – 

             14,30. Doba dodání od okamžiku objednávky je dle nabídky prodávajícího k výběrovému 

             řízení: „Dodávka tonerů“ ze dne 5.6.2017 stanovena na 24 hodin. 

 

Článek 7 

Vady zboží a z nich vyplývající práva a povinnosti 
 

/1/        Za vady zboží se považuje jakékoli porušení povinnosti prodávajícího řádně dodat zboží, tak  

            jak vyplývá ze smluvených podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než  

            smluveného zboží, vady právní. 

 

/2/   Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na  

            zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti vyplývající ze  

            záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny. V případě předčasné dodávky, kterou kupující  
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            přijme, odpovídá prodávající za vady zboží jako v případě dodání v řádném termínu. 

 

/3/   Kupující prohlédne zboží dle možností, co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, tzn.  

            po předání kupujícímu v místě určení, jakmile jsou na straně kupujícího zajištěny předpoklady  

             pro odbornou prohlídku zboží. O zjištěných vadách podá kupující zprávu prodávajícímu do 2  

             dnů po jejich odborném zjištění. 

 

/4/    Záruční lhůta na zboží je stanovena podle zákonů platných v době prodeje předmětu smlouvy 

             od data prodeje zboží kupujícímu. Lhůta neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží pro  

             jeho vady užívat. 

 

/5/    Prodávající odpovídá za vady, na něž se vztahuje záruka od okamžiku, kdy zboží převezme  

             kupující, a to bez ohledu na příčinu vzniku vady, vyjma prokazatelného zavinění kupujícím.  

 

/6/    Kupující má nárok u vadného zboží po dobu záruky požadovat dodání náhradního zboží,  

             opravení zboží, nebo může od smlouvy odstoupit. Lhůta pro uspokojivé vyřešení nároků  

             kupujícího je 30 pracovních dnů od data odeslání kupujícím po datum doručení kupujícímu.  

 

/7/    Veškeré náklady na dopravné a balné vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za jakost  

             či práva z náhrady škody hradí prodávající.  

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení  
 

/1/          Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona  

              č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními relevantními  

              právními předpisy.  

 

/2/          Kupující bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o  

              svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.  

 

/3/          Kupující bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve  

              veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších  

              právních předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejné finanční kontroly.  

 

/4/          Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany není možné přenést závazky z  této  

              smlouvy na třetí subjekt.  

 

/5/          Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k  dohodě o celém obsahu smlouvy, a na důkaz  

              toho připojují své podpisy.  

 

/6/          Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými  

              zástupci obou smluvních stran.   

 

/7/          Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z  nich objednatel obdrží tři vyhotovení a  

              kupující jedno vyhotovení.  

 

Doložka  

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších právních předpisů 
 

 

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její 62 schůzi konané dne 

26.6.2017 pod číslem usnesení 15/62 

 

V Brně dne                                               V Brně dne   
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……………………………………………                                   ……………………………………………… 

          JUDr. Michal Marek                                                                            Mario Lakkis          

   starosta MČ Brno-Medlánky                                                                                 

   

Příloha č. 1: ceník  

 

Název tiskárny typ toneru 

cena v Kč bez DPH 

(orig./alter)  

          

Canon i-SENSYS MF4750    CRG 728 1420/220 

TATriumph Adler 2506ci      černý 1510 

TATriumph Adler 2506ci    červený 2300 

TATriumph Adler 2506ci   modrý 2300 

TATriumph Adler 2506ci     žlutý 2300 

Canon i-SENSYS MF212w     CRG 737 1580/220 

HP LaserJet M1005 MFP     HP 12A 1390/240 

UTAX CDC 5525     Černý  2087 

UTAX CDC 5525     červený 1950 

UTAX CDC 5525   modrý 1950 

UTAX CDC 5525   žlutý 1950 

HP LaserJet M1120n MFP   hp 36A 1590/240 

Canon i-sensys MF212w   CRG 737 1580/220 

Ricoh SP 150SUw   sp 150 1210 

Canon i-SENSYS MF 244dw   CRG 737 1580/220 

Canon i-SENSYS MF 4570dn   CRG 728 1420/220 

HP DESKJET 2000   hp 301 XL černá 640/330 

HP DESKJET 2000   hp 301 XL color 637/350 

     

Ceny bez DPH     

 


