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covÁ KUPNí srvlLoUVA Ć.9l lĺll|oo3gll7
v souladu s ustanovením $ 2079 a násl. zákona č.89/Żotz Sb., občanského zákoníku, v platném znění

níže uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupena:
lČ:

DlČ:

Bankovní spojení
Číslo účtu:
Zápis v oR:

(dále také jako ,,Prodávající ")

obchodní firma
Sídlo:
Zastoupena:
ĺČ:

Dlč:
Zápĺs v oR:

Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
ing. Tomáš Hosa - provozní ředitel
2746121,1,

czz746LLLL
Komerční banka Hradec Králové

oddíl B, vloŽka č,.2383, u Krajského soudu v Hradci Králové

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2oL4, PsČ 530 02
ing. Josef Fedák - místopředseda představenstva
60L0863L
c26010863L
Krajský soud v Hradcĺ Králové, oddíl B, vložka 999

a

(dőle jen ,,Kupující')

po vzájemné dohodě uzavírají tuto

RÁMcoVoU KUPNí sMLoUVU
(dále jen jako ,,Smlouva"):

L. Účrl sĺvu_ouvv

L. Účelem této rámcové Smlouvy je zajištění Účelem této rámcové Smlouvy je zajištění dodávek
vodárenského materiálu dle aktuální potřeby Kupujícího.

2. pŘeouĚr SMLoUVY

L. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajících dodávat Kupujícímu movĺté věci (dále jen

,,1boźí"), jejĺchž specifikace je uvedena v příloze č. L této Smlouvy, a převést na Kupujícího
vlastnické právo ke Zboží, a závazek Kupujícího zaplatit za to Prodávajícím kupní cenu určenou
dle článku 4 této Smlouvy.
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2 Za účelem ochrany obchodního tajemství Prodávajících, jsou kupníceny Zbožístanoveny V příloze
č. 2 této Smlouvy. Na veškeré dodávky zboží, které budou realĺzovány na żáŕladě této rámcové
Smlouvy, se budou vztahovat práva a povinnostĺ sm|uvních stran Vymezené v této rámcové
Smlouvě, které se tak stanou nedílnou součástí jednotlĺvých smluvních vztahrj vzniklých na
základě uzavřených dílčích kupních smluv (objednávek).

3. oít-čí rupľuí sĺvlLouvł
Kupující zašle vybranému Prodávajícímu objednávku naZboží. objednávka bude obsahovat popis
objednávaného Zboží, jeho vyžadované mnoŽství, jméno pověřené osoby Kupujícího a místo
dodání a čas převzetí Zboží Kupujícím. Prodávající je povinen tuto objednávku písemně potvrdit
Kupujícímu nejpozdějido 24 hodĺn od doručení

Dílčí kupnísmlouva je uzavřena okamžikem potvrzeníobjednávky Prodávajícím.

4. KUPNíCENA A PLATEBNí pooĺvtíľvľy

Kupní cena Zboźí dodávaného na základě dílčí kupní smlouvy bude stanovena V souladu
s přílohou L této Smlouvy. Ceny za Zboží jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty. K smluvní
ceně bude přičtena daň zpřĺdané hodnoty, dle platného a účinného znění zákona o dani
z přĺdané hodnoty' Cena Zboží zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s realizací
dodávky Zbožídle této smlouvy, to je zejména náklady na dopravu, clo, pojĺštění, obaly zboŽía
podobně.

Prodávajícíje povinen vystavit daňový doklad. Každá faktura Vystavená Prodávajícím na základě
dílčí kupní smĺouvy musí splňovat náleŽitostĺ daňového dokladu. V záhlaví faktury bude výrazně
uveden název Kupujícího" V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje čĺ bude
neúplný, nebo bude obsahovat chybné cenové údaje, nebo cenové údaje V rozporu s přílohou č.
2 této Smlouvy, nebo bude obsahovat chybné množstevní údaje V rozporu s příslušným
potvrzeným dodacím lĺstem je Kupující oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho
splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavĺt
nový daňový doklad, přĺčemŽ lhůta splatnosti v takovém případě počíná běŽet ode dne doručení
opraveného či nově vystaveného dokladu Kupujícímu. Prodávající je povĺnen uvádět na každý
daňový doklad číslo objednávky kupujícího. Součástí faktury je dodací'list, se jménem osoby,
která zboží odebrala za kupujícího.

Splatnost daňových dokladů .je dohodnuta smluvními stranami na 30 kalendářních dní ode dne
doručení faktury Kupujícímu. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li
poslední den této lhůty účtovaná částka připsána ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného
v záhlavítéto Smlouvy.

5. ĺvlísro A DoBA DoDÁNí zloŽí
1'' Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je Prodávající povinen Zboží dodat Kupujícímu ve

lhůtě 48 hodin od potvrzení objednávky Prodávajícím, a to v čase převzetí stanoveném
v potvrzené objednávce.

2. Prodávající se zavazuje Zboží zabalit a přĺpravĺt pro přepravu způsobem, který je vhodný a
obvyklý pro takový druhZboží a kteni zajĺstí uchovánía ochranuZboŽí před jeho poškozením.

3. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je povĺnen dodat ZboŽí do místa dodání určeného
Kupujícím' Kupující uvede konkrétní místo dodání Zboží vobjednávce ZboŽí; nebude-ĺĺ místo
dodání v objednávce uvedeno, je místem dodání sídlo Kupujícího. Kupující je oprávněn místo a
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čas dodání zboží jednostranně změnit, a to písemným oznámením doručeným Prodávajícímu
faxem nebo elel<tronicky, nejpozději 24 hodĺn před dohodnutou dobou dodání Zbož-í, tj. před
časem převzetí uvedeným v příslušné potvrzené objednávce.

4. Dodáním Zboží Kupujícímu se rozumídoručeníZboží na rnísto určené Kupujícím a pŕevzetíZboží
Kupujícím nebo pověřeným zástupcem Kupujícího a potvrzením převzetí Zboží této osoby na
kopĺi dodacího listu, kteni Kupující obdrží s dodaným Zboźím. Při dodání ZboŽí je Prodávající
povinen Kupujícímu předat dodací list a veškerou dalšídokumentacĺ souvisejícís dodávl<ou Zboží.

5' Kupující se zavazuje prostřednictvím svého pověřeného zástupce zabezpečĺt přĺ dodání Zboží
převzetí ZboŽí. Kontrolu řádnosti a včasnosti dodávky Zboží na základě minitendru, zejména
počtu položek v dodávce a jejich věcnou shodu se zadáním a dodacím listem a prohlídku
dodaného Zboží provede Kupující při převzetí Zboźí.

6. zÁRUxR, VADY zBoŹí 
^ 

REKIAMAčĺví Řízrruí

].. Jakost, úprava balení a značení dodávaného zboŽí musí odpovídat platným právním předpisům

2. odpovědnost za vady ZboŽí, záruka za jeho jakost a právní vady zboží se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce trvání dva roky
od předání Zboží Kupujícímu. Záručni doba začíná běžet dnem, kdy Kupující Zboží převzal'
Prodávající se zavazuje dodávat Zboží Kupujícímu nejpozději před uplynutím polovĺny expirační
lhůty stanovené výrobcem (je-|i expirační doba stanovena), současně zbývající expĺrační lhůta pro
Kupujícího nesmí být kratší než záruka poskytovaná dle této Smlouvy.

3. Kupující není povinen k převzetíZboŽ| které vykazuje zjevné vady. odmítnutím převzetívadného
Zboží se Kupující nedostává do prodlení splněním této Smlouvy.7boźí nepřevzaté zdůvodů
zjevné vadyje považováno zaZboží nedodané řádně a včas.

4' Pokud při detailní prohlídce dodaného Zboží Kupujícím bude zjištěna vada v kvalitě či mnoŽství
dodaného Zboží, odchylka v počtu poloŽek Zboží v dodávce nebo ve věcné shodě položek
v dodávce vzhledem k dílčí objednávce uplatní kupující reklamacĺ. Zboźí, které bude předmětem
reklamace, bude Prodávajícím bez zbytečného odkladu vyměněno za bezvadné Zboží v souladu
s dílčí objednávkou. Daňový doklad ohledně reklamované dodávky ZboŽí bude upraven v sou|adu
s reklamací, nebo pokud již fakturace proběhla, bude neprodleně vystaven opravný prostředek -
dobropĺs nebo doúčtování.

?. PRoHtAšEruí pnooÁvAJícíHo

L. Prodávající prohlašuje, źe ZboŽí odpovídá příslušným technickým, odborným a jiným normám a
obecně závazným právním předpisům platným v ČR, přičemž Prodávající tento soulad trvale
kontroluje.

8. SMLUVNí PoKuTY

L. Smluvní strany se dohodly, že pokud Prodávající nepotvrdí v souladu s čl' 3.1. této smlouvy dílčí
objednávku do 24 hodĺn od jejího odeslání Kupujícím, je povinen Kupujícímu uhradit smluvní
pokutu ve výši ]..000,- Kč za každé jednotlivé porušenítéto povinnostĺ dle čl. 3.1' této Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Zboží ŕádně a
včas, je povinen Kupujícímu uhradĺt smluvní pokuttl ve výši 5.ooo,- Kč za každé jednotlĺvé
porušen í této povinnostĺ.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výšĺ.
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4. Smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná do 5 dnů ode dne vzniku práva na její zaplacení
bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněného.

9. DoRUčoVÁruí písennNosTí

1' Všechna oznámení a sdělení požadovaná a plynoucí z této Smlouvy musí být písemná a budou
považována za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, faxem, elektronickou poštou nebo
doporučenou poštou na následující adresy:

Prodávající Královéhradecká provozní, a.s.

" ąl

Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Kupující

a

Osoba:

Adresa:

Tel:

e-mail:

osoba:

adresa

tel.

e-mail

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ĺng. Josef Fedák - místopředseda představenstva

Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2oL4, PsČ 53o 02

Písemnost se povaŽuje za doručenou:

a) v případě osobního doručování ol<amžikem uvedeným v písemném potvrzení adresáta
o převzetípísemnosti

b) v případě doručování faxem okamžikem uvedeným na potvrzení faxového odeslání z faxu
odesílatele

c) v případě doručení elektronickou poštou okamžikem obdržení automatĺcky generované
doručenky odesílatelem o tom, že elektronĺcká zpráva byla doručena

d) v případě doručování doporučenou poštou ol<amŽikem vyznačeným v potvrzení
o převzetí zásilky a v případě pochybností o okamžĺku doručení třetím dne
po prokazatelnétn předárlí k ofĺciálně uznávané přepravě.

10. NABYTí vnsľĺrl l cKÉ Ho PRÁVA

L. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem dodání Zboźí v souladu s čl. 5.4' této
Smlouvy.
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11. ocHRANA DŮVĚRNÝCH lNFoRMAcÍ

L Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získají v souvisĺosti
s touto Smlouvou a jejím plnění a které nejsou veřejně přístupné. V'této souvislosti se smluvní
strany zavazují zajistit utajení těchto informací získaných též všemi svými zaměstnanci' obě
smluvní strany se zavazují zajistĺt utajenívýše uvedených informací získaných i dalšími osobamí,
které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této smlouvy ' 7a porušení povinností
vyplývajících z tohoto odstavce nebude považováno sdělení informací osobám, které jsou
oprávněny na základě zákona takové informace vyžadovat, a to V rozsahu, v jakém je ktomu
zákon opravňuje.

2. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nebudou považovat informace dodané
druhou stranou, které

a. jsou nebo se stanou, nikoli však chybou přijímací strany, veřejně známými,

b. byly přijímající straně známy již v době, kdy byly zveřejněny, jak prokazují písemné
dokumenty,

c. byly nezávisle získány přijímající stranou bez odkazování se nebo používání ĺnformací
obdržených od poskytující strany.

3. Ustanoveníodstavců 1'L.La LL.2tohotočlánkuSm|ouvysevztahujíjaknaobdobí platnosti této
Smlouvy, tak na obdobípo ukončeníúčinnostĺtéto smlouvy.

4. Ustanovení tohoto čl. ].1 se nevztahuje na ĺnformace povinně poskytované dle zákona
č..1'o6/L999 Sb', o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva musí být podle zákona č,.34o/2ol5 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o regĺstru smluv); (dále jen ,,ZRs") uveřejněna v registru smluv. Dodavatel výslovně souhlasí se
zveřejněním celého textu této sr.nlouvy v informačním systému veřejné správy - registru smluv
podle ZRS/ s výjĺmkou ustanovení, které se podle ZRS neuveřejňují'

12. DoBATRVÁNísMLoUVY

L. Smlouva se uzavírá na dobu určĺtou v délce trvání jednoho roku. Smlouva nabývá platnosti a
účinnosti dnem jejího podpĺsu poslední ze smluvních stran.

2. Tuto smlouvu lze ukončĺt písemnou dohodou smĺuvních stran nebo písemnou výpovědí i bez
udání důvodů, zaslanou kteroukolĺv ze smluvních stran, s výpovědní lhůtou 3 měsíců, která začne
běŽet prvním dnem následujícím po doručenípísemné výpovědídruhé smIuvnístraně.

3. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupĺt, jestliže Prodávající podstatným způsobem
porušuje povinnosti pro něj z této smlouvy plynoucí, zejména nedodává Zbotí v souladu
s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to s účĺnnostívůči tomu Prodávajícímu.

4. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, je-li Kupující v prodlení se zaplacením kupní
ceny za dodané Zboží déle než 60 pracovních dní.

5. odstoupení od Smlouvy dle čl. I2.3 a 12.4 této Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být
zasláno druhé smluvní straně na adresu dle čl. 9 této smlouvy.

6. l po skončení platnosti nebo účinnosti smlouvy zůstávajív platnosti a účinnosti články 6.ąáruka,
vady zboží a reklamační ŕízení, ]-].. ochrana důvěrných informací a 12. Doba trvání Smlouvy.
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13. zÁVĚREčĺuÁ usrłĺuovrĺv í
1". Pokud není uvedeno jinak, tuto Smlouvu je možné měnit pouze číslovanýmĺ dodatky v písemné

formě podepsanými všemi smluvními stranami. Kontaktní údaje týkající se Prodávajícího může
tento Prodávající měnit jednostranným písemným prohlášením a sdělením nových kontaktních
údajů Kupujícímu v rozsahu dle čl. 9. Taková změna Smlouvy je účinná prokazatelným doručením
písem ného pro h lá šen í Prodávajícího. d le předchozí věty Ku puj ícím u'

2. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/20L2 sb., občanským
zákoníkem, a budou vykládány a interpretovány v souladu se zákony České republiky, a veškeré
případné spory této Smlouvy se týkající budou rozhodovány obecnýmĺ soudy České republiky.

3. Nedílnou součástíSmlouvyjsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Sezna m Zboží _Ceník prodávajícího

4. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčĺnným nebo nevymahatelným,
nehtlclcltl tím zbývající ustanovení této Smlouvy dotčena' Smluvní strany se zavazují, žc v tal<ovém
případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, jeŽ bude
svým obsahem a účelem takovém neplatnému, neúčĺnnému nebo nevymahatelnému ustanovení
nejblíže a bude v souladu s platným právem.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichź kaŽdá smluvní strana obdrží
po jednom.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejĺch skutečné a
svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují níže uvedenými vlastnoručnímĺ podpĺsy.
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Královéhradecká provozní, a.s.Vod nalizace Pardubice, a.s

Strana 6 (celkem 6) Kupnísmlouva


