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R Á M C O V Á    K U P N Í     S M L O U V A 
Číslo smlouvy prodávajícího:  

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20160258 

uzavřená dle § 2079 odst. 1 NOZ 

mezi 
 

Prodávající: 

 

Obchodní firma:  DATA-INTER, spol. s r. o. 

Sídlo:    U Fortny 50/1, 746 01 Opava 

Provozovna:   U Fortny 50/1, 746 01 Opava 

Zastoupení:  Ing. Karel Boženek, jednatel  

Zapsána:    Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 307 

IČ:    14615754 

DIČ:    CZ14615754 

Bankovní spojení a číslo účtu:  xxx 

Email pro objednávky:  obchod@datainter.cz 

Kontaktní osoba prodávajicího:  xxx 

     

a 

 

Kupující: 

 

Obchodní firma:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo:    Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Zastoupena:   xxx  

xxx 

Zapsána:   Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, 

 spisová značka B.1104 

IČ:    619 74 757 

DIČ:    CZ61974757, plátce DPH 

Bankovní spojení a číslo účtu:  xxx  

Kontaktní osoba kupujícího:  xxx 

 

 

Úvodní ustanovení 

 

Tato smlouva je  uzavřena v rámci poptávkového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. 

s názvem „Dodávka cartridgí a tonerů“ pod číslem RVV-80-16-PŘ-Ja. V rámci tohoto poptávkového 

řízení byly uzavřeny další dílčí rámcové kupní smlouvy s jinými  dodavateli. Součet hodnot předmětu plnění 

ze všech uzavřených rámcových smluv v rámci poptávkového řízení „Dodávka cartridgí a tonerů“ 

nepřesáhne částku 2 mil. Kč bez DPH. 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této Rámcové kupní smlouvy (dále také jen smlouvy) je stanovení podmínek, za kterých 

bude prodávajícím dodáváno kupujícímu cartridge, tonery a spotřební materiál k tiskárnám 

(přenosové pásy, náhradní OPC válce, …) (dále jen zboží). 

1.2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodávat kupujícímu zboží v požadovaném množství, kvalitě 

a termínu, tedy řádně a včas, na základě jednotlivých objednávek kupujícího. 

1.3. Prodávající se dále zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží v souladu s touto 

smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

1.4. Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím za podmínek stanovených touto smlouvou převzít   

a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Předpokládaná celková hodnota předmětu plnění je 
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do 2 mil Kč bez DPH. Kupující si vyhrazuje právo odebrat předmět plnění v menší hodnotě než 2 

mil. Kč bez DPH. 
 

II. 

Dodací podmínky 

 

2.1. Dílčí dodávky budou realizovány na základě objednávek kupujícího. 

2.2. Podstatnou náležitostí objednávky kupujícího je jméno a příjmení (v případě fyzické osoby) , nebo 

obchodní firma prodávajícího (v případě právnické osoby), identifikační číslo, sídlo a další 

identifikační a kontaktní údaje prodávajícího, dále pak druh zboží, požadované množství, nabídková 

cena uvedená  prodávajícím v dané dílčí nabídce (viz. čl. III této smlouvy), termín dodání a místo 

plnění. Smluvní strany se dohodly, že kupující může objednávky provádět písemně, faxem, 

telefonicky, e-mailem na kontaktní osobu/-y prodávajícího, které jsou uvedeny v označení smluvních 

stran. 

2.3. Dodávka je splněna převzetím smluveného zboží v místě plnění. Za každou dodávku podle této 

smlouvy je prodávající povinen vystavit dodací list. Dodací list musí být číslován a musí obsahovat 

druh dodaného zboží, množství dodaného zboží, délku záruční doby, cenu za jednotku bez DPH, 

sazbu DPH a cenu celkem s DPH. Kupující je povinen si zkontrolovat množství a kvalitu dodaného 

zboží a potvrdit jeho převzetí. Oprávněná osoba kupujícího stvrzuje převzetí zboží tak, že na dodací 

list k otisku razítka kupujícího uvede datum převzetí a připojí své jméno a podpis.  

2.4. Dopravu do místa plnění zajišťuje prodávající na vlastní náklady. 

2.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.  

 

 

III. 

Způsob výběru nejvhodnější nabídky 

 

3.1. Vzhledem k tomu, že tato  smlouva je uzavřena s více uchazeči, bude výběr nejvhodnější nabídky 

pro jednotlivé objednávky prováděn následujícím způsobem: 

- Kupující pošle e-mailem dílčí poptávku (dále také jen poptávka) všem uchazečům se kterými 

byla na konkrétní druh zboží uzavřena tato smlouva. V poptávce  uvede specifikaci předmětu 

plnění, minimální počet poptávaných kusů, termín dodání a termín pro podání nabídky. 

Prodávající je povinen zaslat e-mailem nabídku nejpozději v termínu uvedeném v poptávce. 

Kupující provede výběr nejvhodnější nabídky podle  hodnotícího kritétia – nejnižší nabídková 

cena pro celý předmět dané dílčí poptávky a zašle dohodnutou formou dle čl. II této smlouvy 

objednávku tomu prodávajícímu, který v „Nabídce“ uvedl nejnižší cenu za celou nabídku. 

Všichni uchazeči budou informováni o výsledku daného dílčího poptávkového řízení.  

- Nabídkové ceny budou stanoveny jako nejvýše přípustné, obsahující veškeré náklady na dodání 

předmětu plnění do místa plnění. 

- Nabídková cena bude uvedena v členění: 

o Jednotková cena v Kč bez DPH za jednotlivé položky požadovaného sortimentu (např, 

Kč/kus) 

o Celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění uvedený v dané dílčí 

poptávce. 

 

3.2.  Objednatel má právo  poptávkové řízení zrušit zejména v případě, bude-li hodnocena jen jedna 

 nabídka nebo bude-li nabídka vítězného zhotovitele  pro objednatele nepřijatelná. 

 

 

IV. 

Čas a místo plnění 

 

4.1. Prodávající se zavazuje jednotlivé dodávky zboží plnit v termínu požadovaném  v jednotlivých 

dílčích poptávkách, pokud nebude dohodnuto jinak.   

4.2. V případě, že je kupující v prodlení s placením déle než 14 dnů, je prodávající oprávněn zastavit 

další dodávky, resp. odmítnout další objednávky do doby, než bude bankovním či jiným 

věrohodným dokladem prokázáno, že dlužná částka byla ve prospěch prodávajícího uhrazena. 
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4.3. V případě, že prodávající nedodá zboží řádně a včas, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny nedodaného zboží,  za každý i započatý den  nedodržení 

termínu dodání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, která 

mu vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a 

vymáhána. 

4.4. Místem plnění je Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor rozvoj systému a řízení a správa ICT, Areál 

tramvaje Poruba, U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava - Poruba.   

4.5. V případě, že se prodávající, jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby budou pohybovat při plnění 

této smlouvy v prostorách kupujícího (areály, objekty, pracoviště apod.), jsou povinni dodržovat 

základní požadavky k zajištění BOZP viz příloha č.1 - Základní požadavky k zajištění BOZP .  

 

 

V. 

Ceny 

5.1. Dohoda o kupní ceně bude uzavřena doručením objednávky kupujícího, vyhotovené v souladu 

s cenovou nabídkou prodávajícího.  

5.2. Kupní cena, která je uváděna v nabídce prodávajího, je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady spojené s realizací dodávky, včetně nákladů na dopravu do místa plnění. Kupní cena se bude 

uvádět ve formě: cena bez DPH, sazba DPH a cena s DPH.  

 

 

VI. 

Platební podmínky 

6.1. Podkladem pro fakturaci ceny je kupujícím potvrzený dodací list za dodané zboží s uvedením 

jednotlivých položek, jejich možství a ceny, vztahující se k jednotlivým objednávkám kupujícího. 

Oboustranně potvrzený dodací list tvoří nedílnou součást faktury.  

6.2. Každá dodávka předmětu smlouvy se považuje za samostatné zdanitelné plnění. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den splnění dodávky (viz čl. II.). Prodávající je povinen vystavit a předat 

kupujícímu fakturu v den uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů 

ode dne jejího předání kupujícímu.  

6.3. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní 

účet prodávajícího, který bude uvedený ve faktuře.  

6.4. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího. 

6.5. Kupující má právo fakturu vrátit, bude-li obsahovat věcně a početně nesprávné údaje a nebo nebude-

li obsahovat úplné a správné náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem uvedené 

náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu k opravě. V tomto případě se ruší původní 

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout momentem doručení opravené faktury 

(daňového dokladu) zpět kupujícímu. 

6.6. V případě prodlení kupujícího s platbou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení 

ve výši  0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6.7. V případě, že fakturovaná částka překročí dvojnásobek částky podle  zákona upravujícího omezení 

plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně, 

bankovní účet prodávajícího musí být zveřejněn správcem daně  způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je kupující oprávněn uhradit 

prodávajícímu cenu na úrovni bez DPH, DPH kupující poukáže správci daně. 

6.8. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

 

 

 

 

 

 

VII. 

Obaly 
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Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny povinnosti, které mu ukládá zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

v platném znění.  

 

VIII. 

Garance a reklamace 

 

8.1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v odpovídající kvalitě, množství, provedení a v řádném obalu. 

Prodávající odpovídá za kvalitu a nezávadnost dodávaného zboží v rámci celé doby jeho záruční 

doby udávané výrobcem, která je minimálně 24 měsíců ode dne předání objednateli. Prodávající také 

odpovídá za dodržování předpisů pro přepravu a balení dodávaného zboží a dále odpovídá za to, že 

na dodávaném zboží neváznou práva třetích osob.   

8.2. Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout a pokud zboží má vady, které jsou zjistitelné již 

při tomto převzetí, je kupující povinen oznámit tyto vady bez zbytečného odkladu prodávajícímu. 

V oznámení vad kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem požaduje reklamaci 

vyřídit. V případě skrytých vad je kupující oprávněn při oznamování vad postupovat obdobným 

způsobem jako v případě vad zjevných. Reklamované zboží uloží kupující odděleně až do doby 

úplného vyřízení reklamace nebo bude postupovat dle dohody s prodávajícím.  

8.3. Prodávající má povinnost se k reklamaci vyjádřit bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů od jejího 

obdržení. Prodávající neposkytne záruku na jakost a vady zboží, pokud se kupující neřídí 

podmínkami pro skladování a manipulaci se zbožím. 

8.4. V případě, že prodávající nedodá zboží řádně a včas, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 10% z ceny nedodaného zboží, za každý případ nedodržení termínu dodání. 

 
 

IX. 

Právo odstoupení od smlouvy 

 

9.1. Smluvní strany mají právo odstoupit od této smlouvy nebo jednotlivých objednávek v případě, že 

druhá smluvní strana podstatně poruší ujednání stanovené v této smlouvě.  

9.2. Za podstatné porušení se v této souvislosti považuje zejména: 

- opakované a bezdůvodné odmítnutí kupujícího převzít zboží při dodání, 

- opakované porušení dodacích podmínek čl. II bod 2.3.  

- prodlení kupujícího s placením faktury delší než 14 dnů ode dne splatnosti, 

- opakované případy prodlení s placením faktur, 

- prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího delší než 5 dnů,  

- opakované nedodání zboží prodávajícím řádně a včas dle objednávky.  

9.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné či druhé smluvní strany na smluvní pokutu 

a náhradu škody. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 

10.1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této kupní smlouvě se řídí příslušnými 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona  č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.  

10.2. Prodávající podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen 

„zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace 

v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere prodávající na 

vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

 

10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde na jedné či druhé smluvní straně ke změně údajů 

uvedených v této smlouvě, je smluvní strana, na jejíž straně k této změně dojde, povinna bez 

zbytečného odkladu písemně tuto změnu druhé smluvní straně oznámit. V případě, že povinná 
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smluvní strana tak neučiní, platí dosavadní údaje s tím, že smluvní strana, která tyto údaje druhé 

smluvní straně nesdělila, odpovídá této smluvní straně za veškeré škody, které vzniknou v příčinné 

souvislosti s nesplněním této smluvní povinnosti.  

10.4. Tato kupní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 31.12.2019 nebo do vyčerpání limitu plnění 

bod 1.4, podle toho, která skutečnost nastane dříve.  

10.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

10.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, včetně všech jejich příloh, z nichž každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 

10.7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Základní požadavky k zajištění BOZP.  

10.8. Osoby jednající a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že ji před podpisem přečetly a souhlasí 

s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

Za prodávajícího :      Za kupujícího : 

 

V Opavě dne       V  Ostravě  dne 

 

 

 

 

 

 

 

 ......................................     ....................................... 

     Ing. Karel Boženek                    

jednatel                      

   DATA-INTER, spol. s r. o.      


