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16058/O/2018-HSPH 
Čj.: UZSVM/O/9029/2018-HSPH  
 
 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava 
na základě pověření z vnitřního předpisu Příkazu č. 6/2014, v platném znění 
IČO        69797111 
DIČ         CZ69797111 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel") 
 
a 
 
KARFO velkoobchod s.r.o. 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28850 
Šenovská 750/80, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
zastoupená Monikou Struškovou - jednatelkou společnosti 
IČO  26872382 
DIČ CZ26872382 
bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen "dodavatel") 
 

uzavírají podle ustanovení § 21 a § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona     

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 

rámcovou smlouvu 

o opakovaných dodávkách hygienických potřeb  

č. 70/2018 

I.  

Předmět díla 

1. Předmětem díla je dodávka hygienických potřeb dle požadavků (jednotlivých objednávek) 
objednatele ze sortimentu dodavatele. Hygienické potřeby se budou dodávat do jednotlivých 
sídel v rámci působnosti územního pracoviště Ostrava, tzn. na následující pracoviště Úřadu: 
 

- Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10  Ostrava – Radvanice 
- Odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Komenského 447, 738 01 Frýdek-Místek 
- Odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín, Husova 1079/11, 741 01  Nový Jičín 
- Odbor Odloučené pracoviště Olomouc, Jeremenkova1263/17, 772 00  Olomouc 
- Odbor Odloučené pracoviště Opava, Praskova 194/11, 746 01  Opava 
- Odbor Odloučené pracoviště Přerov, Bajákova 16, 750 02  Přerov 
- Odbor Odloučené pracoviště Šumperk, M.R.Štefánika 20, 787 01  Šumperk 
- Odbor Odloučené pracoviště Vsetín, Pod Vršky 27, 755 01  Vsetín 

 

   Při objednávání jednotlivých dodávek zboží od dodavatele k objednateli budou dodržovány     

podmínky stanovené touto smlouvou. 



  UZSVM/O/9029/2018-HSPH 
 

2 
 

 

 V případě, že v průběhu plnění zakázky dojde k přesunu sídla odboru OP do jiné budovy 

v rámci daného okresního města, bude tato skutečnost objednatelem písemně oznámena 

současně s uvedením data, ke kterému ke změně dochází. Taková změna nebude 

považována za změnu smlouvy a bude bez vlivu na cenu plnění. 

 

II. 

Doba plnění 

Tato smlouva se uzavírá v rámci celé působnosti Územního pracoviště Ostrava na dobu určitou, 

do 30.6.2022 nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1 200 000,- Kč bez DPH, tj. 1 452 000,-

- Kč  vč. DPH, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.  

 

III. 

Cena díla 

1. Ceny za jednotlivé druhy zboží ze sortimentu dodavatele jsou stanoveny cenovou nabídkou 
– nabídkovým listem, který je nedílnou součástí této smlouvy. V případě, že v průběhu plnění 
smlouvy bude dodavatel nabízet zboží stejného typu, ale jiné značky, gramáže či balení, 
musí být oceněno před vystavením závazné písemné objednávky a jeho cena musí být 
v místě a čase obvyklá. Ceny v nabídkovém listě zahrnují také veškeré další náklady 
dodavatele na plnění předmětu smlouvy.  
 

2. Celková cena jednotlivých dodávek za dobu platnosti rámcové smlouvy činí maximálně 
1 452 000,-- Kč vč. DPH. Tuto cenu nelze překročit. Smluvní strany prohlašují, že objednatel 
je oprávněn podávat objednávky v menším finančním rozsahu, než je stanoveno. 
 

3. Ceny uvedené v nabídkovém listu jsou platné po celou dobu platnosti smlouvy. 
 

4. Dodavatel je povinen v případě, že by celková úhrada dle této smlouvy přesáhla limit 
stanovený v odst. 2. tohoto článku smlouvy, předem písemně upozornit objednatele na tuto 
skutečnost. Dodavatel nesmí zahájit plnění předmětu smlouvy, které by následně požadoval 
vyfakturovat v ceně překračující finanční limit. 
 

5. Dodavatel bude průběžně vystavovat faktury za jednotlivé dodávky pro jednotlivá místa 
plnění na základě písemných objednávek objednatele.  Objednávat dodávky zboží jsou 
oprávněni zaměstnanci jednotlivých odborů v působnosti oddělení hospodářské správy. 
Dodavatel provede vyúčtování ceny za provedené dodávky formou faktury bez poskytnutí 
zálohy. Faktura bude mít požadované náležitosti dle platné legislativy. 
 

6. Splatnost jednotlivých faktur bude 28 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 
 

7. Podkladem pro vystavení faktury je vždy písemná objednávka v kompetenci jednotlivých 
odborů ÚZSVM. 

 

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn ji vrátit dodavateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel 
provede opravu vystavením nové faktury, lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nové 
vyhotovené faktury objednateli. 
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9. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

 

IV. 

Trvání a platnost smlouvy 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodů v jednoměsíční 
výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné 
výpovědi. 
 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud dodavatel závažným způsobem poruší 
některé ustanovení této smlouvy. Odstoupení musí objednatel učinit písemně a jeho účinky 
nastávají okamžikem doručení zhotoviteli. 

 

 

V. 

Povinnosti dodavatele 

1. Dodací lhůta je stanovená na 21 dní od doručení písemné objednávky. 
 

2. Všechny dodávky musí být poskytnuty ÚZSVM v požadovaném rozsahu, a to bez 
jakéhokoliv omezení; dodavatel nebude oprávněn doúčtovat ÚZSVM jakékoli dodatečné 
práce, služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého 
předmětu smlouvy, a to např. i z důvodu, že dodavatel chybně odhadl nabídkovou (smluvní) 
cenu.  
 

3. Veškeré činnosti je dodavatel povinen provádět s náležitou péčí a odbornou způsobilostí. 
Všechny služby musí být poskytnuty v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. 
 

4. Dodavatel odpovídá za všechny škody vzniklé jeho činností při plnění předmětu díla. 
 

 

VI. 

Ostatní ujednání 

1. V případě prodlení dodavatele se splněním povinnosti dodání zboží se dodavatel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý kalendářní den prodlení    
až do řádného splnění závazku. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 

2. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu si objednatel vyhrazuje právo zastavit 
průběh plnění smlouvy, a rovněž jednostranně smlouvu ukončit, a to bez jakékoliv sankce     
či náhrady za nedokončené plnění. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění objednané před 
termínem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy. 
 

3. Prodlení dodavatele se splněním povinnosti dodání zboží, a to o více jak 15 pracovních dnů, 
bude považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele a v takovém případě 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné 
okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy dodavateli. 
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4. V případě, že dodavatel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy 
subdodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté subdodavatelem jako by toto 
plnění poskytoval dodavatel sám. 
 

5. Dodavatel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy a zavazuje se takovou škodu objednateli uhradit. Výše náhrady škody není 
omezena. 

 

6. Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, že v rámci transparentnosti bude smlouva zveřejněná  
(včetně případných dodatků) na internetových stránkách objednatele, na profilu objednatele a 
v Registru smluv MV ČR. 

 

 

VII. 

Ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejdéle do 30. 6. 2022, s možností nevyčerpání 
celkového objemu finančních prostředků uvedeného v čl. III. odst. 2. této smlouvy. Smlouvu 
lze před uplynutím této doby ukončit písemnou oboustranně podepsanou dohodou stran 
nebo výpovědí bez uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet 
dnem doručení výpovědi druhé straně. 
 

2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu také vypovědět v případě, že dodavatel neposkytne 
dodávku zboží v termínu, ve kterém bude k plnění vyzván, popř. bude poskytovat služby 
nekvalitně, tzn. hrubým způsobem poruší podmínky sjednané v této smlouvě. Výpovědní 
lhůta činí 1 týden a začne běžet dnem doručení oznámení výpovědi dodavateli. 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři vyhotovení 
obdrží objednatel a jedno vyhotovení dodavatel. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy  
je nabídkový list dodavatele ze dne 10.4.2018. 
 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
stranami. 

 

3. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

5. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel předá dodavateli doklad 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti. 

6. Pro účely uveřejnění v registru smluv se smluvní strany dohodly, že nebudou uveřejněny 
jednotkové ceny zboží (příloha - nabídkový list), což dodavatel považuje za obchodní 
tajemství.  
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7. Dodavatel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci dodávek, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou pro předmět zakázky nezbytné. 

 
 

 

V Ostravě dne: 21.6.2018      V Ostravě dne: 13.6.2018 

 

 

 

   Ing. Karol Siwek v.r.    Monika Strušková v.r. 

ředitel Územního pracoviště Ostrava           jednatel 

                  (objednatel)           (dodavatel) 


