Rámcová smlouva na dodávky spotřebních
materiálu pro tisková zařízení

číslo smlouvy:

TR/001/04-2012

Smluvní strany
Dodavatel:
se sídlem:
zastoupena:

TRSVISION s.r.o.
U spalovny 4582/17, 79601 Prostějov
Mgr. Martin Polach, jednatel společnosti

IČ:

28612183
CZ28612183

DIČ:

Odběratel:
se sídlem:
zastoupena:

Bílovecká nemocnice, a.s.
17. listopadu 538, 74301 Bílovec
MUDr. Dagmar Palašová, předseda představenstva
Ing. Tomáš Stejskal, místopředseda představenstva

IČ:

26865858
CZ 26865858

DIČ:

uzavírají
v souladu tuto smlouvu o dodávkách spotřebních materiálů pro tisková zařízení (dále jen
smlouvu), v následujícím znění:

1.

Zástupci smluvních stran
Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby výše uvedené dále zmocněny jednat
tyto osoby:

1.1.

Za dodavatele ve věcech komerčních i technických
Jan Krawczynski, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
Michaela Sittová, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

1.2.

Za odběratele ve věcech komerčních i technických
Ing. Josef Šustek, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

2.

Předmět

2.1.

Renovace kazet

2.2.

Dodavatel se zavazuje k řádnému a včasnému dodávání spotřebního materiálu pro tisková
zařízení (dále jen „zboží") a odběratel se zavazuje k zaplacení dodaného zboží, jejichž
předmětem tohoto smluvního vztahu je renovace a dále dodávání - prodej a nákup - kazet
do jehličkových tiskáren, tonerových kazet do laserových tiskáren a inkoustových kazet do
inkoustových tiskáren, a s tím související servis a údržba tiskáren dle specifikace uvedené
v příloze č. 1. této smlouvy.

2.3.

Odběr prázdných (vyřazených) kazet - Ekologická likvidace

2.4.

Dodavatel se zavazuje, že odebere prázdné kazety od odběratele v termínech a množství tak,
jak tyto budou odběratelem dodavateli předány.

2.5.

Dodavatel provede odborné posouzení prázdných kazet a u nepoužitelných dílů zajistí na
vlastní náklady ekologickou likvidaci a předá odběrateli doklad o ekologické likvidaci.

2.6.

Nákup originálních tonerů a inkoustových kazet.

2.7.

Předskladnění tonerových kazet

2.8.

Dodavatel bude předávat na základě této smlouvy odběrateli zboží uvedené v příloze č. 2, do
skladovacích prostor, které odběratel pro tento účel vyčlenil. O dodání zboží, které bude
provedeno na náklady dodavatele, bude sepsán vždy zápis, ve kterém oba účastníci této
smlouvy potvrdí množství a druh dodaného zboží. Dodavatel se zavazuje dodávat zboží do
skladovacích prostor vyčleněných odběratelem podle požadavků odběratele, který je povinen
tyto požadavky plnit vyjma případů, kdy jednoznačně doloží, že splnění požadavků je nad rámec

jeho možností s tím, že současně sdělí, jaké množství a jakém termínu požadavek odběratele
splní v celém rozsahu, přičemž termín pro splnění celého požadavku odběratele nesmí
přesáhnout 3 pracovní dny.
2.9. Předskladněné zboží uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, je zůstává majetkem dodavatele.
Odběratel se zavazuje skladované zboží po dobu účinnosti této smlouvy nebo do okamžiku jeho
odebrání podle následujících odstavců této smlouvy pro zhotovitele bezplatně opatrovat podle
ust. § 516 a násl. Obchodního zákoníku, a za případné ztráty na věcech či jejich poškození
odpovídá vyjma případů., kdy ztráta nebo poškození uskladněného zboží bude způsobeno v
důsledku jednání, či opomenutí na straně dodavatele. Účastníci se dohodli, že odběratel
nebude nárokovat odměnu za uskladnění zboží dodavatele, ve vyhrazených skladových
prostorách odběratele.
2.10. Odběratel je oprávněn zboží ze skladovacích prostor odebírat podle svých potřeb. Účastníci se
dohodli, že kupní smlouva o prodeji a koupi konkrétního druhu a počtu zboží je uzavřena
okamžikem, kdy odběratel odebere zboží ze skladovacích prostor, které dodavateli vyhradil.
2.11. Odběratel se zavazuje vždy za uplynulý kalendářní měsíc vyhotovit zápis o odebraném zboží, ve
kterém uvede seznam zboží, které odebral ze skladovacích prostor. Tento seznam se zavazuje
doručit dodavateli do 5-tého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je zápis
vyhotoven. Zápis odebraného zboží za uplynulý měsíc je odběratel povinen zadat po přihlášení
přes webový portál dodavatele na adrese
http://eshop.3vision.c z, e-mailem na adresu
dodavatele 3vision(5)3vision.cz
2.12. Na základě zápisu o odebraném zboží za kalendářní měsíc, který odběratel doručí dodavateli,
vystaví dodavatel odběrateli fakturu s termínem splatnosti do 60 dnů ode dne jejího vystavení a
provede doplnění odebraného zboží. Dodavatel se zavazuje v termínu splatnosti fakturu
uhradit.
2.13. Účastníci se dohodli, že dodavatel je oprávněn kdykoliv po předchozí dohodě s odběratelem o
konkrétním termínu provést inventuru zboží ve skladovacích prostorách odběratele.
2.14. V případě, že při takto provedené inventuře bude zjištěno, že zboží dodavatele ve skladovacích
prostorách odběratele chybí a není současně uvedeno v evidenci o odebraném zboží, zavazuje
se odběratel chybějící zboží uhradit, a to na základě dodavatelem vystavené faktury se stejným
termínem splatnosti, jaký je upraven v bodě 2.12 této smlouvy. Cena takto chybějícího zboží
bude účtována podle ceníku, který tvoří součást této smlouvy.
3.

Místo plnění

3.1 .

Místem plnění je Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 74301 Bílovec

4.

Termín plnění

4.1 .

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1.5.2012, s
výpovědní lhůtou 1 měsíc a běží od prvního kalendářního dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně

4.2 .

Průběžná doba plnění dílčích objednávek k provedení renovace tonerů nepřekročí lhůtu 5
pracovních dnů ode dne převzetí dílčí objednávky. Průběžná doba plnění dílčích objednávek
týkající se dodání originálních tonerů nepřekročí lhůtu 3 pracovních dnů ode dne převzetí dílčí
objednávky.

4.3 .

Pro zabezpečení nejvyšší kvality renovace může dodavatel, aniž by tím porušil tuto smlouvu,
délku vyřízení zakázky přiměřeně prodloužit, nejdéle však o 3 dny.

5.

Cena

5.1 .

Smluvní strany se dohodly podle § 2 zákona č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších
předpisů, že cena jednotlivých objednávek bude tvořena součtem násobků počtu nových nebo
renovovaných kazet, náplní a příslušných jednotkových cen, dle ceníku dodavatele, jež je
přílohou této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady nutné k provedení předmětu díla, tzn.
dopravu na místo plnění, u renovace tonerových kazet také výměnu OPC válce, stěrek a
ostatních opotřebených rotujících částí a je nepřekročitelná a nejvýše přípustná po celou dobu
platnosti smlouvy.

6.

Fakturace

6.1 .

Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude faktura na základě jednotlivých
dílčích realizovaných dodávek.

6.2 .

Splatnost faktury, se stanoví na 60 dnů ode dne vystavení faktury dodavatelem. Stejná lhůta
splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních
pokut, náhrady škody aj.)

6.3 .

Odběratel není v prodlení se zaplacením faktury v případě, že v den její splatnosti byla částka
odepsána z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.

6.4 .

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

6.5 .

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
d) lhůta splatnosti faktury
e) soupis dodaného zboží a služeb
f)
jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu
g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

6.6 .

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu odběratele.

6.7 .

Odběratel v prodlení s placením peněžního závazku ve sjednané lhůtě je povinen zaplatit úrok
z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem

6.8 .

Zhotovitel v prodlení viz bod 4.2 a 4.3 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
500.- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.

Záruční podmínky

7.1.

Záruční doba na renovované inkoustové a tonerové kazety je 36 měsíců. Na kompatibilní
tonerové a inkoustové kazety je záruční doba 48 měsíců. Dodavatel přebírá záruky i za tisková
a kopírovací zařízení odběratele v záruční i pozáruční době, ve kterých jsou používány kazety
dodané dodavatelem. Záruční doba u jednotlivého dodaného zboží počíná okamžikem jeho
převzetí odběratelem z prostor vyčleněných odběratelem pro dodavatele ke skladování zboží.

7.2. Při zjištění, že dodané jednotlivé kusy zboží vykazují vady (například nespokojenost s tiskem) je
odběratel povinen oznámit dodavateli tuto skutečnost písemně nebo elektronickou poštou na
adresu: 3vision(S)3vision.cz Dodavatel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení oznámení
o reklamaci vady písemně sdělit odběrateli, zda reklamaci vady uznává nebo z jakých důvodů ji
odmítá uznat. Po obdržení oznámení o reklamaci je dodavatel povinen odběrateli vrátit příslušnou
částku, kterou objednatel zaplatil za reklamované plnění, a to nejvýše do 2 pracovních dnů
nezajistí-li v této lhůtě odstranění reklamované vady.
7.3. V případě, že odběrateli vznikla na tiskárně, plotteru nebo kopírovacím zařízení (dále jen zařízení)
závada prokazatelně v souvislosti s použitím tonerů dodaných dodavatelem, dodavatel v rámci
absolutní záruky přebírá v tuto chvíli od odběratele zodpovědnost za opravu výše zmíněných
zařízení. Odběratel vystavuje dodavateli plnou moc - pověření k zajištění a provedení opravy
tiskového zařízení a dodavatel pak zajišťuje opravu tiskového zařízení na
vlastní náklady. Dodavatel se zavazuje nezasahovat do zařízení, pokud je v záruce, aby odběratel
neztratil nárok na záruku výrobce. Plná moc - pověření se v tomto případě uděluje pro dodavatele
jako individuální s tím, aby byl oprávněn komunikovat přímo se servisem výrobce a zajistit opravu
tiskového zařízení bez toho, aby jakkoli časově nebo finančně zatěžoval odběratele.
7.4. Dodavatel je povinen reagovat do 24 hodin a zajistit opravu do 5 pracovních dnů od nahlášení
poruchy servisnímu středisku dodavatele, po dobu opravy bezplatně zapůjčit stejné nebo
obdobné tiskové zařízení i s náplní, po dobu opravy tedy odběratel provádí tisk na takovém
tiskovém zařízení na náklady dodavatele. Zodpovědnou osobou pro přijímání hlášení o poruchách
či reklamacích je Bc. Michela Sittová, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
7.5. Odběratel ztrácí nárok na náhradu nákladů na opravu jednotlivé vady, pokud takovou vadu na
tiskovém zařízení nenahlásí v první řadě dodavateli, ale jiné servisní organizaci, která opraví tiskové
zařízení bez vědomí dodavatele a vystaví odběrateli za tyto práce fakturu. Pokud odběratel
rozhodne o tom, že tiskové zařízení bude opraveno přímo v sídle odběratele servisem výrobce, je
povinen před započetím servisních prací přizvat servisního technika dodavatele s tím, aby tento
mohl výsledek servisního zásahu jiné servisní organizace potvrdit a kontrolovat. V případě, že bude
servisní technik dodavatele přítomen od počátku servisnímu
zásahu jiné servisní firmy, uhradí dodavatel odběrateli náklady na opravu v plné výši, bude-li
potvrzena souvislost závady s použitím renovovaných kazet dodavatele jinou servisní firmou i
servisním technikem dodavatele. V případě sporných případů přebírá dodavatel od odběratele na
vyřízení tohoto servisního případu plnou moc. V rámci této plné moci již dodavatel komunikuje s
jinou servisní firmou bez účasti odběratele, přičemž je povinen postupovat tak, aby byla plně
chráněna práva a právem chráněné zájmy odběratele s tím, že odběrateli poskytne plnou
informovanost o probíhajícím jednání. V případě, že věc bude nutno řešit soudním sporem, bude
dodavatel postupovat a činit jednotlivé kroky jen se souhlasem a s vyjádřením odběratele, který je
oprávněn v takovém případě odvolat plnou moc a vést soudní řízení sám s tím, že dodavatel mu
k takovému řízení poskytne veškerou součinnost spočívající zejména v poskytnutí podkladů a
technických informací nezbytných k řádnému vedení soudního sporu. Náklady s tímto vzniklé nese
v plném rozsahu dodavatel.
7.6. Odběratel ztrácí nárok na náhradu nákladů na opravu, pokud bude zjištěno, že závada na zařízení
byla způsobena použitím spotřebního materiálu dodaného cizí firmou.
8.

Závěrečná ustanovení

8.1 Žádná ze smluvních stran není oprávněna převádět úplně ani z části své závazky, práva a povinnosti,

souhlas s převodem vyjma převodu souvisejícího s převodem části nebo celého podniku.
8.2

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami.

8.3

Jednotlivé články této smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými
dodatky pouze za souhlasu obou smluvních stran.

8.4

Pokud nebylo ujednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení obecně
závazných právních předpisů platných na území ČR.

8.5

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, či výpovědí dle čl. 4.

8.6

Odběratel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s § 344 a násl. obchodního
zákoníku.

8.7 .

Strany této smlouvy se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu nebo ukončení
této smlouvy (dále jen spory) budou přednostně řešit smírnou cestou, dohodou.
Pokud se ve smlouvě stane některý článek nebo část smlouvy neplatná, nemá to vliv na
platnost ostatních ustanovení smlouvy.

8.8 .
8.9 .

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8.10 . Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž má každá povahu originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Příloha č. 1 - Ceník renovovaných tonerových a inkoustových kazet
Příloha č. 2 - Seznam předskladněných tonerových kazet

V Prostějově

V Bílovci

Dodavatel

Odběratel

Mgr. Martin Polach

MTJDr. Dagmar Palašová

jednatel společnosti

předseda představenstva

TRIVISION s.r.o.

Bílovecká nemocnice, a.s.

Ing. Tomáš Stejskal
místopředseda představenstva
Bílovecká nemocnice, a.s.

8které má dle této smlouvy, aniž by obdržel od druhé strany předem písemný

