
Rámcová smlouva na dodávky palet a výrobků ze dřeva

číslo smlouvy kupujÍcÍho: 115/2017N/5/3/ŘÚNAK-117

číslo smlouvy prodávajícího: 10072017

Smluvní strany:

1. VOP CZ, s.p.

se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupen: Ing. Markem Špokem, PhD., ředitelem podniku
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXlV,
vložka 150
bankovní spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia as., pobočka

Ostrava, číslo účtu: 5540150520/2700

dále jen ,,kupující"

a
2. Staněk a Kovář v.o.s.

se sídlem: Jablůnka 659, 756 23 jablůnka nad Bečvou
zastoupena/jednajíci: Dušan Kovář
ič: 41085108
DIČ: CZ41085108
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl AXVlll
vložka 279
bankovní spojení: KB Vsetín a.s., číslo účtu 6778640217/0100

dále jen ,,prodávající"

l. Úvodní ustanoveni

1. Rámcová smlouva na dodávky palet a výrobků ze dřeva (dále jen ,,smlouva") se mezi
výše uvedenými smluvními stranami uzavírá za účelem zabezpečení průběžných
dodávek palet a výrobků ze dřeva odpovídajÍcÍch jakostních parametrů, a to na základě
požadavků kupujícího. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem podnikáni vázán
potřebou zajistit si průběžnou dodávku palet a výrobků ze dřeva (dále jen zboží)
splňujících kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry. Ustanovení této
smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, na
jejímž základě je uzavřena tato smlouva, jakož i v souladu s nabídkou prodávajícího,
coby dodavatele, na plnění veřejné zakázky. Tato rámcová smlouva je uzavírána ve
vztahu k veřejné zakázce ,,Dodávky palet a výrobků ze dřeva".

2. Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník'), veškeré výslovně neupravené vztahy
z této smlouvy se řídí právní úpravou občanského zákoníku, a to zejména podle úst. §
2079 a násl. tohoto zákona.

3. V rámci výzvy je kupující rovněž oprávněn požadovat od prodávajícího doloženi
technických a kvalitativních vlastnosti dodávaného zboží, a to v souladu s podmínkami
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uvedenými v příloze č. 1 s názvem ,,Technická specifikace a ceník" včetně výkresů
zahrnutých do příloh č. 2 - 12, které jsou součástí této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu v průběhu platnosti této
smlouvy na základě kupujícím vystavených písemných nákupních objednávek palety
a výrobky ze dřeva v sortimentu specifikovaném kupujícím, a to za podmínek touto
smlouvou stanovených a v rozsahu specifikovaném kupujícím ve vystavených
nákupních objednávkách (dále také ,,předmět plnění" nebo ,,zboží"). Kupující se zavazuje
řádně dodaný předmět plnění, na který vystavil písemnou nákupní objednávku, převzít
a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

5. Specifikace předmětu plnění vychází ze zadávacích podmínek kupujícího, jako
zadavatele veřejné zakázky a nabídky prodávajícího jako uchazeče v tomto zadávacím
řízení. Obě smluvní strany prohlašují, že zadávací dokumentaci kupujícího a nabídku
prodávajícího podanou v zadávacím řízení mají k datu podpisu této smlouvy k dispozici.

6. Kupující se na základě této smlouvy nezavazuje odebrat jakékoliv závazné množství
a neuzavírá s prodávajícím výhradní smluvní vztah na dodávky palet a výrobků ze dřeva
specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.

7. Pokud není dohodou obou stran výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy
smluvních stran, tj. pro jednotlivé obchodní případy realizované na základě písemných
nákupních objednávek, dále uvedené obchodní podmínky.

||. Předmět plnění

1. Tato smlouva se sjednává jako smlouva rámcová a uzavírá se na dobu určitou ode dne
22.7.2017, případně od oboustranného podpisu smlouvy, na 12 kalendářních měsíců.
Během této doby je kupující oprávněn předmět plněni průběžně objednávat a prodávající
povinen průběžně dodávat. Nákupní objednávka musí být písemná, s uvedením rozsahu
konkrétního zboží včetně požadovaného množství.

2. Předmět plněni je objednáván prostřednictvím písemných nákupních objednávek,
v elektronické či listinné podobě. Tato nákupní objednávka musí být prodávajícímu
doručena faxem nebo e-mailem. V případě telefonicky učiněné nákupní objednávky musí
být následně nákupní objednávka dodatečně písemně potvrzena dle odst. 4, pokud
nebude stanoveno jinak.

3. Kupující je oprávněn objednávat předmět plnění v plné šíři sortimentu uvedeném
prodávajícím v Technické specifikaci a ceníku (příloha č. 1 této smlouvy).

4. Prodávající je povinen písemně potvrdit přijetí nákupní objednávky v listinné podobě či
elektronicky, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího odeslání kupujícím. Do této
lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu.

5. V případě, že nákupní objednávka neobsahuje stanovené náležitosti, je prodávající
povinen o této skutečnosti kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. V takovém
případě je lhůta pro dodání předmětu plněni počítána od doručení nové, řádné nákupní
objednávky prodávajícímu.

6. Předáni předmětu plnění bude potvrzeno datovaným dodacím listem vystaveným
prodávajícím. Dodací list bude potvrzen podpisy oprávněných osob kupujícího i
prodávajícího.

Ill. Kupní cena

1. prodávající je povinen stanovit cenu zboží ve své nabídce v souladu s technickými
a kvalitativními požadavky kupujícího uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy. Jednotková
kupní cena za předmět plnění je smluvně ujednána jako speciální cena pro kupujícího a
je stanovena v Technické specifikaci a ceníku - příloha č. 1 této smlouvy.
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2. jednotková kupní cena je konečná - nejvýše přípustná. Součásti shora sjednané kupní
ceny je veškeré plněni prodávajícího z titulu splněni jeho závazků, ke kterým se zavázal
na základě této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:

a) dodáni požadovaného množství zboží prodávajícím kupujícňnu;

b) dopravu zboží do místa dodání dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky;

C) dodání zboží materiálů ve vhodném přepravním a manipulačním uskupení, řádně
zabezpečeném proti samovolnému uvolnění a pohybu;

d) kompletní dokumentaci k dodávanému zboží;

C) poskytnutí vhodného množství vzorků zboží kupujícímu před jejich samotným
dodáním na vyžádáni kupujicíhq

f) převzetí a odvoz zboží dodaného v rozporu s podmínkami této smlouvy, resp.
nákupní objednávky;

g) na vyžádání kupujícího odebrání a likvidaci veškerého obalového a vázacího
materiálu použitého pro zajištěni vhodného uskupení dodávaného zboží v souvislosti
s jejich dopravou a manipulací.

3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude ve vztahu ke všem
dodávkám zboží dle této smlouvy, resp. konkrétní nákupní objednávky, stanovena
v souladu s platnými právními předpisy.

lV. Doba plnění

1. Jednotlivé dílčí dodávky zboží budou vždy realizovány za dobu trvání této smlouvy.

2. Prodávající je povinen dodat zboží v termínu uvedeném v konkrétní nákupní
objednávce. Písemná forma je zachována i při použití emailu či faxového přenosu.

3. Předpokládaný termín zaslání 1. objednávky může být nejdříve 5 dnů po podpisu
smlouvy.

V. Místo plněni

1. Prodávající je povinen dodat veškeré zboží dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky,
do místa plněni, kterým je areál kupujícího na adrese VOP CZ, s.p., Dukelská 102,
742 42 Šenov u Nového Jičína. Dodací podmínka DAP Šenov u Nového Jičína dle
lncoterms 2010.

2. prodávající je povinen dodat zboží do místa plněni dle odst. 1 tohoto článku smlouvy
v pracovní dny mezi 7:00 - 14:00 hod., nebo v době určené kupujícím.

3, Prodávající je dále povinen dodat zboží do sjednaného místa plněni vhodným způsobem
vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa a povaze dodávaného zboží.

VI. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujIcImu v souladu s podmínkami této smlouvy
a nákupní objednávky, přičemž za dodání zboží se považuje jejich převzetí kupujícím,
a to na základě potvrzení této skutečnosti v dodacím listu.

2. Dodací list musí obsahovat alespoň nádedujIcI náležitosti:

a) číslo nákupní objednávky;

b) označeni smluvních stran;

C) datum a místo předání zboží;

d) popis zboží, které je na základě příslušného dodacího listu předáváno
prodávajícím kupujícímu, a to včetně uvedení jejich identifikačních údajů dle přílohy
č. 1 této smlouvy (číslo artiklu, název artiklu, množství v ks apod.);

Strana 3 (celkem 9)



e) případné výhrady kupujícího k přebírané dodávce zboží;

f) případný důvod kupujIcIho pro odmítnuti převzetí dodávaného zboží;

g) podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob;

3. Kupující není povinen převzít dodávané zboží zejména v následujících případech:

a) prodávající nesplnil svoji povinnost poskytnout kupujícímu vzorky zboží
dle ČI. Ill. odst. 2. e), přestože byl k tomu kupujícím vyzván;

b) dodávané zboží vykazuje zjevné známky mechanického poškozeni či nežádoucích
chemických reakci (trouchnivění apod.), nebo biologického napadení;

c) prodávající dodal zboží do jiného místa nebo v jiné době, než jak je sjednáno v této
smlouvě či nákupní objednávce;

e) prodávající dodal kupujícímu zboží v rozporu s kvalitativními požadavky uvedenými
v příloze č. 1 této smlouvy.

4. zjisti-li prodávající existenci překážky bránící mu v dodání zboží dle této smlouvy, resp.
příslušné nákupní objednávky kupujícímu, je bezodkladně povinen o této skutečnosti
informovat kupujícího a současně učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci
případné škody hrozící kupujícímu, a to zejména obstarat náhradní plnění odpovkkjící
nesplněnému závazku prodávajícího.

5. V případě, že prodávající nesplní svoji povinnost z této smlouvy, resp. nákupní
objednávky, spočívající v dodání zboží kupujícímu a současně neprodleně nezajistí
náhradní plnění dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zajistit si na
náklady prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušeni či k jakémukoliv
omezeni činnosti kupujícího.

6. Prodávající je povinen při dodání zboží v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady
platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jako i respektovat
zavedená bezpečnostní opatření. jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu
kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědně osoby pověřené kupujícím.
Prodávající není oprávněn ke svévolnému umístění dodávaného zboží v areálu
kupujícího. Za areál kupujícího se pro účely této smlouvy považují veškeré prostory
v užívání kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním zboží dle této
smlouvy, resp. nákupní objednávky.

7. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujIcImu
v důsledku porušeni povinností prodávajícího spojených s dodáním zboží dle této
smlouvy, respektive nákupní objednávky.

8. Dodací lhůta pro poskytnuti dilčího plněni na základě písemné nákupní objednávky je
stanovena touto smlouvou na 5 pracovních dnů od doručeni nákupní objednávky, pokud
nebude smluvními stranami stanoveno jinak.

9. Dodá-li na základě smlouvy prodávající větší množství věci, než bylo ujednáno, není tím
smlouva na toto větší množství věcí uzavřena. Ustanovení § 2093 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak mezi smluvními stranami neuplatni.

VIl. Jakost, záruka a vady dodávaného zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré
zboží dodávané prodávajícím kupujIcImu z titulu této smlouvy, resp. nákupní objednávky,
musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy, resp. nákupní objednávky.

2. Prodávající je povinen dodávat zboží, které nebude vykazovat vady či poškození, a to jak
mechanické, tak i co do složeni a struktury materiálu.

3. Prodávající kupujIcImu poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení §§ 2165 - 2174
občanského zákoníku na dodávku palet a výrobků ze dřeva v délce 24 měsíců.
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4. Kupující má v případě oprávněné reklamace vad dodaného zboží právo na bezplatné
odstranění vady. V případě, že reklamovanou vadu není možno odstranit, má kupující
právo na dodávku nového zboží odpovídajících vlastností nebo právo od této smlouvy,
jako i nákupní objednávky, odstoupit a požadovat náhradu škody (spočívající mj. i
v případné náhradě sankcí hrazených kupujícím třetím osobám v důsledku pochybení
prodávajícího).

5. Nebezpečí škody na dodávce zboží přechází na kupujIcIho okamžikem převzetí této
dodávky kupujícímu.

6. Reklamace uplatňuje kupující u prodávajícího po zjištění vady na předmětu smlouvy.
,,Oznámení o reklamaci" zašle kupující prodávajícímu faxem nebo emailem.

7. Prodávající se písemně vyjádři k reklamaci do 2 dnů po obdržení faxového nebo
emailového oznámeni. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném
rozsahu. Do lhůty uvedené v této větě se nezapočítávají dny pracovního klidu.

8. prodávající zahájí odstraňováni vad na předmětu smlouvy nejpozději do 3 pracovních
dnů po uznání reklamace. Vady na zboží budou odstraněny prodávajícím nejpozději do
10 pracovních dnů od nejzazšího termínu k vyjádřeni k reklamaci prodávajícím, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

9. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzeni o tom, kdy kupující právo
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
Případně písemné odůvodněni zamítnutí reklamace.

10. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady plněni nebo díláho plnění a ze
záruky za jakost plněni nebo dílčího plnění. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu těchto
nákladů písemnou výzvou na adrese prodávajícího pro doručování. prodávající je
povinen provést úhradu do 21 dnů od doručeni této výzvy.

VIII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Kupní cena za předmět plněni je stanovena na základě kupujícím skutečně odebraného
množství za jednotkové kupní ceny uvedené v Technické specifikaci a ceníku (příloha č.
1 této smlouvy).

3. Kupní cenu za předmět plnění řádně dodaný kupujícímu na základě písemné nákupní
objednávky dle této smlouvy uhradí kupující prodávajícímu na základě daňového dokladu
- faktury, řádně vystaveného prodávajícím.

4. Splatnost faktury je 60 dnů ode dne jejího doručení kupujIcImu. Lhůta splatnosti pro
placeni jiných plateb z této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody
apod,) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního
právního předpisu (zejména § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění). Přílohou faktury bude kopie nákupní objednávky a dodacího
listu, potvrzeného kupujIcIm. V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným
požadavkům, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k
doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného doručeni náležitě doplněných či opravených dokladů kupujícímu. Faktura
bude obsahovat rozpis jednotlivých dodávek.

6. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně.
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7. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den
splatnosti odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

8. Pokud dlužník z jakéhokoli důvodu uplatni zajištěni dph poukázáním částky daně na
účet u místně příslušného správce daně věřitele, považuje se snížená úhrada závazku
věřiteli a daň zaplacená správci daně za řádnou platbu bez nároku na jakékoli smluvní
nebo zákonné sankce.

lX. Sankční ujednáni

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den
trvání prodlení prodávajícího se splněním této povinnosti.

2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok
z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené v této smlouvě a zároveň v této
lhůtě kupujIcImu za vadnou dodávku předmětu plněni neposkytne zdarma náhradní
dodávku, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné
dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za
každý i jen započatý den trvání prodlení prodávajícího až do odstraněni vady nebo
poskytnuti náhradního plnění, a to pro každý případ reklamace zvlášť'.

4. Pokud prodávající dodá zboží dříve než 5 pracovních dnů před požadovaným terminem
dodávky, tj. termínem uvedeným na písemné objednávce, bez předchozího písemného
odsouhlasení kupujícího, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši 0,5 % hodnoty takto dodaného zboží za každý den předčasné dodávky z hodnoty
dílčího plněni.

5. V případě prodlení prodávajícího s plněním jiné povinnosti dle této smlouvy (např.
nepotvrzeni přijetí nákupní objednávky, poskytnutí řádného plnění dle podmínek této
smlouvy apod.) má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 15.000,- KČ (slovy: patnáct
tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a každý den prodlení
s plněním povinnosti.

6. Prodávající odpovídá za škody vzniklé kupujícímu, které mu způsobil zaviněným
porušením povinností stanovené touto smlouvou nebo obecně závazným předpisem.
Prodávající je povinen dle § 2952 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, uhradit
kupujícímu skutečnou škodu a to co poškozenému ušlo (ušlý zisk), přičemž škoda ani
ušlý zisk není limitován žádnou výši.

7. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na
smluvní pokutu ani ustanoveni týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy
vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o
povinnost poskytnout plněni vzniklé před účinností odstoupení, či před uplynutím
výpovědní lhůty).

8. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

9. Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost
smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí že ustanoveni § 2050
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

X. Ostatní ujednání
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10. Prodávající musí být pojištěn pro případ, že kupujícímu způsobí škodu svými dodávkami
zboží do výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Tato pojistka musí být
platná po celou dobu platnosti rámcové smlouvy a prodávající je povinen ji kupujIcImu
na vyžádáni předložit. Nesplnění podmínek uvedených v tomto odstavci je považováno
za podstatné porušení smlouvy.

xi. výpověď a odstoupeni od smlouvy
1. Tuto smlouvu je možné vypovědět bez uvedení důvodů s výpovědní dobou 60 dnů.

výpovědní doba počíná běžet následující den po doručení výpovědi druhé smluvní
straně.

2. Kupující i prodávající jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za
podmínek stanovených občanským zákoníkem.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je prodávající
opakovaně (při třetím porušení smluvní povinnosti) v prodlení s předáním předmětu
plnění kupujícímu.

4. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že souhrn uznaných
reklamací za období 1 měsíce činí nejméně 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun
českých) bez DPH, nebo v případě, že v období 2 měsíců kupující u prodávajícího
uplatňoval 3 případy zboží dodaného v rozporu s ustanovením této smlouvy.

5. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je kupující v
prodlení s úhradou kupní ceny prodávajícímu déle než 30 dní, a kupující neuhradí fakturu
ani po předchozím písemném upozornění prodávajícím v dodatečné 15 denní lhůtě.

6. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své
vzájemné závazky a pohledávky vyplývajicí z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků
odstoupeni.

7. Odstoupení je účinné následující den po doručení odstoupeni druhé smluvní straně.

XII. Komunikace mezi smluvními stranami

1. přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím faxu nebo e-mailu musí
být potvrzeno druhou smluvní stranou faxem nebo e-mailem do 16. hodiny nádedujIcIho
pracovního dne od přijetí, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.

2. Zprávy zasílané faxem nebo e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje
oprávněných osob smluvních stran, a to pro účely plněni.

3. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního
spojeni se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně
není nutné uzavírat písemný dodatek ke smlouvě.

Kontaktní osoby pro věci technické:

Za kupujícího: Za prodávajícího:
Ing. Jakub Remiáš, strategický nákup Dušan Kovář
Email: remias.,j@vop.cz stanekakovar@email.cz
Tel.: 556 783 531 732 345 512

732 345 512

Kontaktní osoby pro věci smluvní:
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Za objednatele: Za prodávajícího:
Ing. Martin Sněhota, ředitel nákupu Dušan Kovář
Email: snehota.m@vop.cz stanekakovar@email.cz
Tel.: 556 783 272 732 345 512

732 345 512

Kontaktní osoby pro účely plněni:

Za objednatele: Za prodávajicího:
Mgr. Milan Popov, veď. operat. nákup Martin Valchář
Email: popov.m@vop.cz obchod@pilajablunka.cz
Tel.: 556 783 508 775 142 200

XIII. Závěrečná ujednáni

1. Smluvní strany jsou povinny dodržovat při uskutečňování této smlouvy veškeré platné
právní a technické normy a předpisy.

2. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České
republiky. Neřešené vztahy se řídí platným právem České republiky, především
občanským zákoníkem, v platném znění.

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku v platném znění, zejména ustanoveními § 2079 a násl.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ode dne 22.7.2017 v případě jejího podpisu
oběma smluvními stranami. Pokud bude tato smlouva podepsána po 22.7.2017 nabývá
platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5. jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými.
Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předbží-li některá ze smluvních stran
návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana
povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne nás|edujÍcÍho po
doručení návrhu dodatku.

6. Pro rozhodování sporů z této smlouvy či v souvislosti s ní je místě příslušný Okresní
soud v Ostravě.

7. prodávající se zavazuje, že nepostoupí případnou pohledávku vůči kupujícímu na jiného
věřitele bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

8. Ustanoveni této smlouvy platí pro obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím,
nebude-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva může být zveřejněna ve smyslu zák. č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek.

10. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech; dva stejnopisy obdrží kupující a jeden
prodávající.

11. Na důkaz toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou
smluvních stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - ,,Technická specifikace a ceník palet a výrobků ze dřeva" a výkresy.

Výkresy:
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příloha č. 2 - Paleta Euro B tmavá

příloha č. 3 - Paleta Probst

příloha č. 4 - Paleta EUR nová
příloha č. 5 - PROLOŽKA GITTERBOX

příloha č. 6 - PALETA 1200 X 1000 X 140 mm

příloha č. 7 - Hranol jisticí přední NC 1168

příloha č. 8 - Hranol jisticí zadní NC 1169

příloha č. 9 - Hranol jisticí zadní NC 1170

příloha č. 10 - Hranol jisticí přední NC 1171

příloha č. 11 - Paleta 1400 x 800 x 150 mm

příloha č. 12 - Paleta 2200 x 800 x 150 mm

příloha č. 13 - Základní povinnosti osob vstupujÍcich/vjíždějicích do areálu podniku
VOP CZ, s.p.

V Šenově u Nového Jičína dne Ám9/p V Jablůnce dne 10.7.2017

g Lr

|ng,f'Marek pok, PhD. Dušan Kovář, jednatel
// Ředitel podniku Staněk a Kovář v.o.s.

VOP CZ, s.p,
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VZMR: Dodávky palet a výrobků ze dřeva
Rámcová smlouva Č. 115/2017/V/5/3/ŘÚNAK-117

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy - Technická specifikace a ceník

- . - - . - . . Nabídková cena v Kč bezČislo artiklu Název zboží Název 1 Příloha - výkres Merna Predpokladane mnozstvi Nabídková cena v Kc . .
jednotka (Mj) na rok bez DPH za MJ DPH za predpokládane

množství
111222009200 PROLOŽKA GITTERBOX - PŘEKLIŽKA, tloušťka cca 13mm 745 x 1100 mm viz příloha č. 5 ks 300

29900358000001 PROKLAD DŘEVĚNÝ 70 X 100 X 1000 mm HRANOLY ks 170

605114020200 hranol 40 X 60 x 750 mm vzduchosuchý ks 23 000

605114001600 HRANOL JISTÍCÍ PŘEDNÍ NC1168 viz příloha č. 7 ks 40

605114001700 HRANOL JISTÍCÍ ZADNÍ NC1169 viz příloha č. 8 ks 40

605114001900 HRANOL JISTÍCÍ PŘEDNÍ-INOVACE NC1170 viz příloha č. 9 ks 40

605114002000 HRANOL JISTÍCÍ ZADNÍ-INOVACE NC1171 viz příloha č, 10 ks 40

860017017400 PALETA EURO B TMAVÁ viz příloha č. 2 ks 5 000

860017017600 PALETA PROBST 240 X 125 X 17 NC 1150 viz příloha č. 3 ks 40

860017062700 PALETA 1400 X 800 X 150 mm viz příloha č. 11 ks 650

860017062800 PALETA EURO NOVÁ dle ČSN 26910 a UlC 435/2, . .. .
7.vydáni viz priloha c, 4 ks 200

860017062900 PALETA 2200 x 800 x 150 mm viz příloha č. 12 ks 300

860002036900 PALETA CAT 1200 X 1000 X 140 mm viz příloha č. 6 ks 600

860017266800 PALETA EUROA 1200 X BOč) X 144 mm provedeni HT (dle ISPM15) ks 40

605241034600 HRANOL SMRK 50 X1(JO X 900 mm ks 1 1)00

605114020300 HRANOL SMRK 60 X 40 X 1000 mm ks 400

605241035800 HRANOL SMRK 120 X 80 X 800 mm ks 1 200

605241035500 HRANOL 100 X 100 X 2300 mm ks 200

605241035400 HRANOL 200 X 100 X 2250 mm ks 40

605241036300 SADA HRANOLU BUK 9OX 90 X 2400 mm 10 ks hranolů v sadě sada 20

Nabídková cena celkem v KČ bez DPH 1 664 472,00

Identifikační údaje:

Název/jméno prodavaj cÍho íiš% Staněka Kovářv os

,Č, 41085108

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za prodávajícího:

.



Příloha č. 2
Paleta EUR B - tmavá
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Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta.
Paleta je tmavá, použitá, bez vlhkých plísni. Všechny špalky

PALETA EUR "B" - tmavá (norma UlC 435-2 a jsou ostrohranné, nevyštípané, svlaky nepoškozené. Rohy
ČSN 269110) palety jsou ztupené ořezem.

Palety jsou vhodné nejen na tuzemský export, ale také pro
přepravu zboží do zahraničí, které ošetřuje certifikát lPPC.

Na špalcích u delších stran jsou vypáleny registrační znaky

Identifikace : garanta (výrobce) a poskytovatele licence, jedná se
konkrétně o číslo uživatele licence (výrobce) a znak EUR
uvedený v oválném rámečku na obou stranách.

Rozměr palety : 800 x 1200 mm

" 1000Kg - Úmenovité zatíženi), pokud je zátěž libovolně
rozložena na horní ploše palety

Nosnost paletV : " 1500Kg - pokud je zátěž rozložena rovnoměrně na horní
ploše palety
" 2000Kg - pokud zátěž v celistvé formě doléhá plnou
plochou a rovnoměrně na celou horní plochu palety
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Příloha č 4

Palety EUR nové
Nové europalety jsou nejčastěji používanou logistickou pomůckou.

jejich rozměr i pevnost jsou navrženy tak, aby odpovídaly mezinárodním normám
pro skladování, přepravu a manipulaci.

Palety jsou ošetřeny proti škůdcům - lPPC, na požádání je nutno doložit certifikátem.

Nové palety EUR - specifikace: na špalcích delší strany jsou vypáleny registrační
znaky garanta a poskytovatele licence, dále číslo uživatele licence a znak EUR v
oválném rámečku. Všechny znaky je možné najít na obou stranách palety.
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Nové palety jsou čisté a bez vlhkých plísní. Všechny špalky jsou ostrouhané,
nevyštípané a svlaky nejsou poškozené. Rohy palety jsou ztupené ořezem.

Nosnost europalet je stanovena normou 1500kg. Tato norma dále uvádí, že je
možné na sebe stohovat 3 palety. Platí tedy, že nosnost spodní palety je 4500kg.

Rozměry europalety jsou standardní - tedy 1200 x 800 mm.
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Příloha Č.7
Hranol jÍstÍcÍ přední NC 1168
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Příloha č.. g

Hranol jÍstÍcÍ zadní NC 1169
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' Příloha č.

Hranol jÍstÍcÍ přední NC 1170
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Příloha č. 4U
Hranol jÍstÍcÍ zadní NC 1171
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Příloha Č.1'!
Paleta 1400 x 800 x 150 mrn
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Příloha č. 13 Rámcové smlouvy č. 115/2017/V/5/3/ŘÚNAK-117

Základní povinnosti osob vstupujícÍch/vjíždějÍcÍch do areálu
podniku VOP CZ, s.p.

1 Definice základních pojmů

1.1 Externí pracovník
je osoba či zaměstnanec společnosti, která se nachází s podnikem VOP CZ, s.p. ve smluvním
vztahu, na jehož základě provádí tato společnost plněni pro podnik VOP CZ, s.p. jakožto dodavatel.

1.2 Obeznámená osoba
osoba zajištěná dodavatelem, jenž je pověřená zprostředkováním vstupu a komunikací s ostrahou u
osob nehovořících českým ani slovenským jazykem. Obeznámená osoba musí hovořit českým nebo
slovenským jazykem. Tato osoba musí být předem podrobně obeznámena s náplní činnosti, kterou
má v podniku externí pracovník vykonávat a o těchto skutečnostech podat ostraze při vstupu
relevantní informace, a to minimálně v rozsahu průvodního listu.
1.3 Pracovní činnost
Jedná se o jakoukoli činnost zaměstnanců dodavatelských firem, která je předmětem pracovně-
právních a obchodně-právních vztahů mezi VOP CZ, s.p. a třetími stranami. Tato práce je prováděna
v areálech VOP CZ, s.p. Pracovní činnosti je míněno i řízení osobního či nákladního vozidla.

1.4 Prvotní dokumenty
> Závazná pravidla pro vjezd vozidel externích dopravců a dodavatelů do areálu podniku
> Poučení pro osoby vstupuiÍcÍ do areálu za účelem provádění prací
> Průvodní list s uvedením kam externí pracovnici jedou, za kým jedou, s uvedením důvodu vjezdu

- činnosti, kterou budou v areálu vykonávat, uvedení tel. kontaktu na kontaktní osobu VOP CZ,
s.p., jenž je za ně odpovědná. V případě dopravců pro koho, kam a co vezou.

2 Základní povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby, které provádí plněni pro odběratele
prostřednictvím dodavatele (popř. jejich zaměstnanci), neovládaji4i český nebo slovenský jazyk, byli
vybaveni Průvodním listem, vyhotoveném v českém jazyce. Vedle těchto údajů zde musí být
bezpodmínečně uveden kontakt na obeznámenou osobu.
Dodavatel je zároveň povinen zajistit překlad prvotních dokumentů do jazyka srozumitelnému
dopravci. Za správnost překladu ručí dodavatel. Externí pracovník je poté povinen mít u sebe
podepsanou jak českou verzi, tak přIslušnou jazykovou mutaci.

3 Hlavní povinnosti osob vstupujících/vjÍždějÍcÍch a pohybujících se
v areálech VOP CZ, s.p.

> Dbát pokynů, příkazů a rozhodnutí strážných při průchodu/průjezdu strážnici i při pohybu kdekoliv
v areálu podniku VOP CZ, s.p.

> Při průchodu/průjezdu strážnici a rovněž kdekoliv v areálu umožnit strážným kontrolu
přenášeného/převáženého hmotného majetku včetně kontroly ručních zavazadel, vozidla a jeho
nákladu. V odůvodněných případech se podrobit osobní prohlídce.

> Nepoškozovat a neznečišt'ovat komunikace ani silniční zařízeni (závory, dopravní značky apod.)
V případě vzniku materiální škody v areálu VOP CZ, s.p. tuto ve výši skutečných nákladů na
opravy uhradit.

> Podrobit se na pokyn strážných při vstupu/vjezdu, opouštěni a kdekoliv v areálu VOP CZ, s.p. a v
kteroukoliv denní dobu, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. S výsledky



3.4 Mlčenlivost

Dodavatel se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, o kterých
se v průběhu spolupráce s odběratelem dozvi. Za důvěrné informace se ve smyslu tohoto článku
považuji veškeré informace, které budou jako takové označeny nebo jsou takového charakteru, že
mohou v případě zveřejněni přivodit kterékoli smluvní straně jakoukoli újmu, bez ohledu na to, zda
mají povahu osobních, obchodních či jiných informaci. Dodavatel se zavazuje, že tyto skutečnosti
nesdělí ani nezpřístupní třetí osobě, pro sebe nebo pro jiného nevyužije či nezneužije a tyto bude
uchovávat takovým způsobem, aby se tyto nedostaly do rukou třetí osoby. Tento závazek není časově
omezen a není dotčen případným skončením uzavřené smlouvy. V případě, že dodavatel
neoprávněně použije důvěrnou informaci v rozporu s tímto ustanovením či právními předpisy, je
povinen k náhradě škody z toho vzniklé a je povinen vydat to, oč se obohatil.
Dodavatel souhlasí s tím, že samotný fakt uzavření smlouvy s odběratelem není kryt povinnosti
mlčenlivosti a výslovně souhlasí s tím, že odběratel je oprávněn spolupráci s dodavatelem veřejně
deklarovat a dává pro tento účel souhlas ke zveřejněni samotné smlouvy nebo k jejímu poskytnuti,
zejména pak orgánům státní správy.

4 Firmy v pronájmu v areálu podniku VOP CZ, s.p.

Firmy mající pronajaté prostory v areálu podniku VOP CZ, s.p. jsou povinny řídit se vnitřními předpisy
VOP CZ, s.p.

5 Důkazní břemeno

K prokázáni porušeni základních povinnosti VOP CZ, s.p. bude užito nás|edujÍcÍch důkazních břemen:

> Fotografie pořízené vnitřním kamerovým systémem podniku VOP CZ, s.p.
> Fotografie pořízené kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ, s.p.
> Písemné upozorněni podané kterýmkoli zaměstnancem VOP CZ, s.p.
K uvedeným důkazním břemenům musí být přiložen stručný popis skutku, znění porušeného
ustanoveni, čas a místo, kde mělo k porušení dojít. v případě, že bude zjištěno jméno přestupce,
bude rovněž uvedeno, není však podmínkou.
Tato důkazní břemena budou následně předána dodavateli spolu se sankcí.

6 Zajištění závazku

Při zjištěni porušení základních povinností bude přistoupeno k uděleni sankce vůči subjektu, který
uvedené povinnosti porušil, a to na základě důkazního břemene, formou srážky z fakturace dle
nás|edujÍcÍho:

1. První porušeni - pokuta
2. Druhé porušení - pokuta a vykázání zaměstnance z areálu VOP CZ, s.p., následné udělení zákazu

vstupu tomuto zaměstnanci do prostorů podniku VOP CZ, s.p.
3. Třetí porušení - pokuta a vypovězeni příslušné obchodní smlouvy mezi VOP CZ a druhou smluvní

stranou

6.1 Sazebník pokut:

> Kouřeni na jiném než k tomu určeném místě: 10.000 Kč;
> Nepoužíváni osobních ochranných pomůcek (reflexní vesta, bezpečnostní obuv, ochranný oděv):

10.000 Kč;
> Přechováváni alkoholu v prostorech VOP CZ, s,p. nebo pozitivní dechová zkouška: 10.000 Kč;
> Opakované porušování základních povinnosti uvedených v tomto dokumentu: 10.000 Kč;
> Odmítnutí, maření nebo zmaření zkoušky na alkohol či jiné návykové látky: 100.000 Kč;


