
Krajský soud v Praze Spr 748/2014

Rámcová kupní smlouva
na spotřební materiál pro jídelnu

č.j. Spr 748/2014

uzavřená na základě § 2079 č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník11)

Prodávající:
MB-SVING s.r.o.
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. značka C21587 
se sídlem : V Mokřinách 283/8, Praha 4 - Hodkovičky 147 00 
IČ: 47549891, 010^0247549891 
bankovní spojení:^^^^^^^^^! 
č. účtu: doplnit
(dále jen „prodávající11) na straně jedné

Kupující:
Česká republika - Krajský soud v Praze,
se sídlem: 150 75 Praha 5, nám. Kinských 5,
jejímž jménem je oprávněna činit právní úkony: JUDr. Ivana Švehlová, 
předsedkyně soudu,
IČ: 00215678,
bankovní spojení: Česká národní banka

(dále jen „kupující') na straně druhé

Předmět smlouvy

1. Předmětem této rámcové kupní smlouvy (dále jen „smlouva") je úprava 
podmínek týkajících se jednotlivých dodávek spotřebního materiálu pro 
jídelnu (dále jen „dodávky") pro kupujícího. Objednávky na tyto dodávky 
budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této smlouvy.

2. V rámci jednotlivých objednávek bude prodávající dodávat kupujícímu podle 
jeho konkrétních potřeb spotřebního materiálu, specifikované v příloze č. 1 
této smlouvy.

3. Za řádně uskutečněné dodávky se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu 
řádně a včas dohodnutou úplatu (čl. IV. této smlouvy).
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II.
Systém objednávek

1. Jednotlivé dodávky v rámci této smlouvy budou realizovány na základě 
objednávek ze strany kupujícího, které budou činěny písemně (objednávka 
bude odeslána faxem nebo elektronickou poštou) na e-mailovou adresu nebo 
faxové číslo uvedené v čl. VI. této smlouvy.

2. Objednávky kupujícího budou obsahovat potřebné údaje, tedy především druh 
a množství požadovaného spotřebního materiálu, dodací místo a útvar 
kupujícího, na který má být objednávka dodána, případně další nezbytné 
údaje. V případě pochybností je prodávající povinen vyžádat si od kupujícího 
doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny jsou pro něho 
dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění 
či vadné splnění objednávky.

3. Prodávající potvrdí přijetí objednávky do 24h od jejího obdržení, a to formou 
dle odstavce 1 (do této lhůty se nepočítají víkendy a státní svátky).

4. Požadované dodávky budou ze strany prodávajícího respektovány, nebudou 
upravovány druhově, objemově ani finančně, nedojde-li v tomto směru k 
výslovné písemné dohodě mezi oběma smluvními stranami.

III.
Místo a lhůty plnění

1. Místem plnění objednávek realizovaných v rámci této smlouvy je Krajský soud 
v Praze, Praha 5, nám. Kinských 5, budova D - suterén, vjezd ze Zborovské 
ul. 39 (dále jen „dodací místo"). Způsob dopravy volí prodávající, vůči 
kupujícímu nese odpovědnost i za případné poškození zboží při přepravě.

2. Prodávající se zavazuje splnit objednávku ve sjednané lhůtě, která činí 5 
pracovních dnů od přijetí objednávky.

3. Převzetí dodávky potvrdí kupující na dodacím listu. Dodací list musí 
obsahovat označení účastníků smluvního vztahu, odkaz na konkrétní 
objednávku, název a množství dodaného spotřebního materiálu, jméno a 
podpis příslušného pracovníka prodávajícího, datum dodání a uvedení 
dodacího místa a útvaru kupujícího, na který byla objednávka dodána. 
Pověřený zaměstnanec kupujícího uvede své jméno a podpis, v případě 
zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad dodaného zboží.
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IV.
Cena, splatnost, sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých dodávek realizovaných v 
rámci této smlouvy smluvní cenu, která se vypočte ze skutečně realizovaného 
plnění v rámci dané dodávky a jednotkových smluvních cen, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Dodávky, které nebudou specifikované v příloze č.1, se řídí aktuálním 
ceníkem dodavatele. Dodavatel je povinen kontaktní osobě kupujícího posílat 
aktuální ceník spotřebního materiálu.

3. Dohodnutým způsobem vypočtená cena je konečná a zahrnuje veškeré 
související náklady prodávajícího.

4. Cena za dodávku je splatná po řádném splnění dle ust. čl. Ill odst. 3 
smlouvy na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura musí mít 
náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
v ustanovení občanského zákoníku; její přílohou musí být stejnopis dodacího 
listu s potvrzením převzetí dodávky bez jakýchkoli vad kupujícím.

5. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
kupujícímu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit prodávajícímu, aniž by se dostal 
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku 
doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu. Kupující neposkytuje 
zálohy. Dnem úhrady se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě 
fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

6. Je-li kupující v prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, je prodávající 
oprávněn požadovat úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle 
konkrétní faktury za každý den ve výši stanovené zvláštním právním 
předpisem (nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků 
z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů).

7. Pro případ prodlení prodávajícího s uskutečněním dodávky nebo prodlení s 
odstraněním řádně reklamované vady dodávky se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 0,1 % ceny dané jednotlivé dodávky za každý i započatý den prodlení.

8. Za nedodržení lhůty uvedené v čl. Eli odst. 2 této smlouvy je kupující oprávněn 
požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

9. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku na náhradu případně 
vzniklé škody.
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V.
Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen realizovat veškerá plnění dle této smlouvy na svůj 
náklad a na své nebezpečí.

2. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovaným věcem okamžikem jejich 
převzetí v místě určeném podle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

3. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu požadované zboží, ve standardní 
kvalitě, v dohodnutém množství, v obvyklém balení a v dohodnutých lhůtách. 
Případné vady dodávky nebo konkrétního druhu zboží je kupující oprávněn 
reklamovat bez prodlení po zjištění, a to na e-mailové adrese uvedené v ust. 
čl. VI této smlouvy.

4. Není-li v konkrétních případech výslovně sjednáno něco jiného, odpovídá 
prodávající za vady zboží v souladu s ustanoveními § 2095,2096,2097 
občanského zákoníku. Za vady se pro tyto účely považuje i dodání jiného 
množství nebo jiného typu zboží.

5. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 12 
kalendářních měsíců. Zavazuje se, že dodané zboží bude způsobilé pro 
použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu a po dobu záruky si zachová 
smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na opotřebení v 
rozsahu odpovídajícímu obvyklému způsobu užívání. V pochybnostech se 
použijí ustanovení § 2113 a § 2114 občanského zákoníku.

6. Prodávající se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dnů od reklamace, nebude- 
li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Za odstranění vady se rozumí dodání 
nového zboží, dodání chybějícího zboží, nahrazení jiného zboží 
požadovaným. Nebude-li to možné nebo účelné, pak bude kupující oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny daného vadného zboží. V pochybnostech 
je rozhodující volba kupujícího.

7. Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraněním oprávněně 
reklamovaných vad. Případná odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními § 
2121 a následujících občanského zákoníku. Hradí se skutečná škoda, její 
výše není stranami omezena. Škoda se hradí v penězích nebo, je-li to možné 
nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby kupujícího v 
konkrétním případě.
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VI.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodu. 
Výpovědní doba se sjednává tříměsíční a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.

2. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si 
navzájem veškeré závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu 
prokazatelně dluží.

3. Pro vzájemnou komunikaci strany určují tyto kontaktní osoby: 
a) kupujícího:

jméno a příjmení: 
tel.: 
e-mail:

nebo

jméno a příjmení: 
tel.
e-mail:

b) prodávajícího:
jméno a příjmení:
tel:
fax;
e-mail:

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.8.2014 do 31.7.2018, nebo do 
dosažení celkového objemu nákupu v částce 1.500.000,- Kč včetně DPH od 
podpisu této smlouvy.

2. Vztahy účastníků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních 
stran ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných ktomu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Bc. Marie Krajčovičová
257 005 403
mkraicovicova@ksoud.pha.iustice.cz

Ing. Milena Bouší
257 005 194
mbousi@ksoud.pha.iustice.cz

Petr Matuscek 
272 090 818 
272 090 812

VII.

mailto:mkraicovicova@ksoud.pha.iustice.cz
mailto:mbousi@ksoud.pha.iustice.cz
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 
každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:
1. seznam spotřebního materiálu - smluvní ceny

Karel Červinka JUDr. Ivana Švehlová
prokurista společnosti předsedkyně soudu

MB
V mokřinách 283/8 

147 00 Praha 4 - Hodkovičky^-^ 
100:47549891 ^3
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Příloha č.l

1.) Ubrousky bílé, dvouvrstvé, rozměr 21,6 cm x 16,5 cm

Cena bez DPH za krabici (8000ks) 1123,00 Kč

vč.DPH 1358,83 Kč

2.) Menu box dvoudílný ECO, rozměr 24,1 cm x 20,7 cm x 6,9 cm

Cena bez DPH za kus 1,801 Kč

vč.DPH 2,179 Kč

3.) Fólie potravinová, rozměr 45 cm x 300 m

Cena bez DPH za kus 109,06 Kč

vč.DPH 131,96 Kč

4.) Tácky papírové bílé, hranaté, rozměr 10 cm x 17 cm

Cena bez DPH za balení (lOOks) 22,50 Kč

vč.DPH 27,22 Kč

5.) Toaletní papír bílý, dvouvrstvý, rozměr 9,5 cm x 25 cm, 1440 útržků

Cena bez DPH za kus 58,50 Kč

vč.DPH 70,785 Kč


