Číslo jednací: STC/4721/ÚSF/2021/2
Výzva k podání nabídky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
(dále jen „výzva“)

„Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny“
Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávky (dále jen „VZMR“) dle
ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a řídí se tak dle ustanovení § 31 zákona pouze zásadami
uvedenými v ustanovení § 6 zákona, další postupy v této VZMR nejsou stanoveny zákonem.
1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Sídlo:

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká
republika

IČO:

00001279

Statutární orgán

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Magdaléna Vyskočilová

e-mail:

vyskocilova.magdalena@stc.cz

Profil zadavatele:

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html

Identifikátor datové schránky

hqe39ah

(dále jen „zadavatel“ nebo „STC“)
2. PŘEDMĚT A ÚČEL VZMR; PODMÍNKY PLNĚNÍ VZMR
2.1.

Předmětem plnění této VZMR jsou dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny
v souladu s technickou specifikací, která je uvedena v Příloze č. 1 této Rámcové
dohody (dále jen „zboží“ nebo „spotřební materiál“), a to dle aktuálních potřeb
kupujícího, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodanému zboží.

2.2.

Bližší podrobnosti předmětu této VZMR jsou uvedeny dále v této výzvě, zejména
příloze č. 1 této výzvy.

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR
Kód CPV

Předmět veřejné zakázky

30125110-5

Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje

30125120-8

Tonery pro fotokopírovací stroje

30192320-0

Pásky do tiskáren

30124100-5

Zapékací jednotky
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4. ZPŮSOB ZAHÁJENÍ VZMR
Tato VZMR byla zahájena uveřejněním výzvy na elektronickém nástroji E-ZAK.
5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel nepřijme jako vítěznou nabídku na základě hodnocení dle hodnoticích
kritérií dle této výzvy a posouzení splnění podmínek účasti dle této výzvy nabídku,
jejíž nabídková cena by převyšovala částku 1 200 000 Kč bez DPH, což je
předpokládaná hodnota této veřejné zakázky po dobu 2 let.
Překročení dané částky je nesplněním zadávacích podmínek a takový vybraný
dodavatel by byl vyloučen z výběrového řízení.
6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VZMR
6.1. Doba plnění VZMR
Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na 2 roky od nabytí
účinnosti rámcové dohody nebo do dosažení finančního objemu dle čl. II. odst. 5
rámcové dohody, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
Předpokládaný termín podpisu rámcové dohody je ihned po výběru dodavatele,
tj. předběžně v červnu 2021.
6.2. Místo plnění VZMR
Místem plnění VZMR je sídlo objednatele:
-

Výrobní závod I na adrese Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1,

7. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1. Dodavatel ve své nabídce stanoví jednotkové nabídkové ceny za jednotlivé (žlutě
podbarvené) položky uvedené v příloze č. 1 návrhu rámcové dohody – „Technická
specifikace včetně jednotkových cen“, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy,
konkrétně v listu č. 1 s názvem „Nabídková cena“ tohoto XLS dokumentu. Ceny
budou uvedeny v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa (dále také
souhrnně jako „nabídková cena“). Částky budou automaticky propsány do listu č.
2 tohoto XLS dokumentu, který bude následně tvořit přílohu č. 1 návrhu rámcové
dohody. List č. 1 slouží pouze pro účely hodnocení nabídek a nebude součástí
finální rámcové dohody.
7.2. Dodavatel není oprávněn ve své nabídce uvést nulovou nabídkovou cenu, ani
žádnou její část. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené
s plněním VZMR a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
7.3. Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhovanou nabídkovou cenu další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot nabídkové ceny
na různých místech v nabídce je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
dodavatele z výběrového řízení.
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8. KVALIFIKACE DODAVATELE
8.1. Dodavatel v rámci své nabídky předloží čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti uvedené v příloze č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení nesmí být
starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.
8.2. Dodavatel v rámci své nabídky předloží prostou kopii výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání
nabídky.
9. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
9.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím datové
schránky
zadavatele,
elektronicky
e-mailem
na
adrese:
vyskocilova.magdalena@stc.cz nebo prostřednictvím elektronického nástroje na
adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html
9.2. Zadavatel uveřejní písemné vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného
znění dotazu bez identifikace dodavatele, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti dodavatele, a to na svém profilu zadavatele / elektronickém
nástroji. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas,
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
9.3. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti.
9.4. Zadávací podmínky obsažené ve výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty nabídek. Pokud to povaha doplnění nebo změny výzvy vyžaduje,
zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
9.5. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemohou být
případná vysvětlení, změny či doplnění výzvy poskytována telefonicky.
Dodavateli je doporučeno pravidelně sledovat profil zadavatele /
elektronický nástroj https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.
9.6. Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky
č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických
nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody,
při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje je
dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou
adresu adresáta datové zprávy v elektronickém nástroji.
9.7. Zadavatel dále zdůrazňuje, že obdobně v souladu s ustanovením § 211 odst. 6
zákona při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je
dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

10. HODNOCENÍ NABÍDEK
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10.1. Základním kritériem hodnocení pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická
výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle
nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH zpracované podle této výzvy.
10.2.

Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena na základě nejnižší celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené na základě přílohy č. 1 závazného
návrhu rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy - „Technická
specifikace včetně jednotkových cen“, kterou je dodavatel povinen předložit
jako součást své nabídky a slouží pro účely hodnocení, přičemž množství zde
uvedená jsou předpokládaná a zadavatel se je nezavazuje odebrat. Částky budou
automaticky propsány do listu č. 2 tohoto XLS dokumentu, který bude následně
tvořit přílohu č. 1 návrhu rámcové dohody. List č. 1 slouží pouze pro účely
hodnocení nabídek a nebude součástí finální rámcové dohody.

10.3. Nabídky budou seřazeny podle celkové nabídkové ceny. Jako ekonomicky
nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč
bez DPH.
10.4. Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty (údaje), které jsou
předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika
rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení
nabídky a následné vyloučení dodavatele. Obdobně bude zadavatel postupovat v
případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině
či formě, než zadavatel požaduje.
11. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
11.1.

Výpis z Registru plátců DPH
Dodavatel, který je plátcem DPH v České republice, v nabídce předloží výpis z
Registru plátců DPH – dodavatel je povinen doložit číslo svého bankovního
účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb a skutečnost, že není
nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje dodavatel doloží
vytištěným výpisem/printscreenem z databáze zveřejněné správcem daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzv. „Registr plátců DPH“.

11.2.

Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu rámcové dohody
v příloze č. 1 této výzvy. Návrh rámcové dohody je pro dodavatele závazný,
dodavatel v něm doplní pouze údaje zadavatelem požadované, označené [•], a
předloží v rámci své nabídky v prosté kopii vč. přílohy č. 1. Ostatní náležitosti
není dodavatel oprávněn jakkoli měnit.

12. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY
12.1.

Nabídka bude podána v českém jazyce. Pokud bude jakákoli část nabídky v
jiném jazyce než českém, musí být přeložena (prostý překlad) do českého
jazyka. Doklady ve slovenském jazyce dodavatel předkládá bez překladu do
českého jazyka.
Stránka 4 z 26

Číslo jednací: STC/4721/ÚSF/2021/2
Výzva k podání nabídky
12.2.

Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zadavatelem,
včetně požadovaných dokladů a informací.

12.3.

Veškeré části nabídky musí být dobře čitelné. Žádná část nabídky nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

12.4.

Zadavatel nepožaduje po dodavateli, aby veškeré doklady či prohlášení byly
podepsány statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele. Dodavatel podáním nabídky prostřednictvím
elektronického nástroje stvrzuje, že nabídku podala osoba oprávněná činit tyto
úkony a podáním nabídky zároveň dodavatel souhlasí se zadávacími
podmínkami stanovenými zadavatelem a zákonem.

13. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, PODÁNÍ NABÍDKY
13.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 6. 2021 v 9:00 hod.
13.2. Nabídku dodavatel zpracuje písemně v elektronické podobě.
13.3. Podání nabídek v elektronické podobě:


Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.



Dodavatel je za účelem podání nabídky povinen se registrovat
v elektronickém nástroji (respektive do jeho propojených databází
„CDD“ a „FEN“).



Další informace ohledně registrace do databáze FEN a ověření identity jsou
dostupné na:
https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/
Před zahájením registrace dodavatele se ujistěte, že máte k dispozici:


doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpis z obchodního
rejstříku nebo jiný relevantní dokument),



plnou moc k jednání jménem či za organizaci (v případě, kdy jste
zároveň statutárním zástupcem nebo budete registraci provádět s
využitím datové schránky, plnou moc nepotřebujete), vzor plné moci
naleznete zde,



elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (pro
elektronický způsob ověření dodavatele).

Pokud dodavatel nedisponuje odpovídající kvalitou elektronického podpisu,
který je požadován v průběhu proces ověření identity, je možné ověřit
identitu „Mimo systém“, což obnáší stažení odpovídající žádosti, která musí
být v listinné podobě podepsána a spolu s dalšími dokumenty zaslána
poštou technickému provozovateli. Následujte instrukcí v uvedených
manuálech.
Proces registrace dodavatele může trvat několik dnů.
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Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na
internetové adrese:
https://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system



Test nastavení prohlížeče a systému je možno provést na internetové
adrese:
https://mfcr.ezak.cz/test_index.html



Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské
příručce“ na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/manual.html


13.4.

13.5.

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že není požadováno
nabídku podepsat elektronicky.

Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky.
a)

Návrh rámcové dohody (příloha č. 1 této výzvy),

b)

Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele dle čl. 8 této výzvy,

c)

Výpis z Registru plátců DPH dle čl. 11.1 této výzvy,

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel - výčet dokumentů
obsažený v tomto článku výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace dodavatele
při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument,
povinnost, jehož doložení do nabídky by event. vyplývala z výzvy, nemůže se
dodavatel zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na
tento výčet dokumentů.

14. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, a to bez přítomnosti veřejnosti.
15. PRÁVA ZADAVATELE
15.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo podané nabídky nejdříve hodnotit a posouzením
podmínek účasti se zabývat pouze u dodavatele vybraného na základě
hodnoticích kritérií dle této výzvy.

15.2.

V souladu se zásadou transparentnosti a dalšími nemůže být po uplynutí lhůty pro
podání nabídky nabídka měněna, a to zejména ve smyslu údajů relevantních pro
hodnocení. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k objasnění
předložené nabídky (vysvětlení případných nesrovnalostí, rozporů či nejasností)
či doplnění předložené nabídky o další či chybějící údaje, doklady, vzorky nebo
modely (zejména v části prokazování kvalifikace a dalších), které nebudou
hodnoceny podle kritérií hodnocení. Za objasnění se považuje i oprava
položkového rozpočtu, pokud tím není dotčena celková nabídková cena nebo jiné
kritérium hodnocení nabídek.
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15.3.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele, pokud nabídka neobsahuje
všechny požadované náležitosti, podmínky a doklady, nebo je nabídka po
obsahové stránce nesouladná s požadovaným předmětem zakázky.

15.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě vyloučení vybraného dodavatele vyzvat
k uzavření rámcové dohody dalšího dodavatele, a to v pořadí, které vyplývá
z výsledku původního hodnocení nabídek.

15.5.

Zadavatel je oprávněn toto výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu,
nejpozději však do uzavření rámcové dohody. O zrušení výběrového řízení
zadavatel informuje do 3 pracovních dnů všechny dodavatele, kteří podali nabídku
ve lhůtě pro podání nabídek.

15.6.

V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek,
zadavatel oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto
výběrové řízení zahájil.

15.7.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

15.8.

Zadavatel oznámí své rozhodnutí o výběru dodavatele všem dodavatelům, kteří
podali nabídku, přičemž si vyhrazuje právo uveřejnit současně také údaje
z nabídek dodavatelů relevantní pro hodnocení pro zajištění transparentnosti
průběhu výběrového řízení (tj. zejména nabídkové ceny).

16. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Návrh rámcové dohody
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

V Praze dne dle elektronického podpisu

podepsal
Tomáš Digitálně
Tomáš Hebelka
Hebelka MSc
Datum: 2021.05.28
14:20:51 +02'00'
MSc
..................................................................
Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
za zadavatele
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
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RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY
SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO
TISKÁRNY
evidovaná u kupujícího pod č. 034/OS/2021
evidovaná u prodávajícího pod č. [•]
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)
(dále jen „tato Rámcová dohoda“)
mezi:
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296
zastoupený:
Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
IČO:
00001279
DIČ:
CZ00001279
bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
200210002/2700
(dále jen „kupující“)
a
[dodavatel doplní svůj obchodní název a další identifikaci]
se sídlem [dodavatel doplní adresu svého sídla]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [dodavatel doplní soud, u kterého je zapsán
v obchodním rejstříku] soudem v [dodavatel doplní město, kde soud sídlí], oddíl [•],
vložka [•]
zastoupena:
[dodavatel doplní jméno osoby oprávněné podepsat tuto
Rámcovou dohodu, včetně její funkce]
IČO:
[dodavatel doplní své IČO]
DIČ:
[dodavatel doplní své DIČ]
bankovní spojení:
[dodavatel doplní své bankovní spojení, resp. název své banky]
číslo účtu:
[dodavatel doplní své číslo účtu]
(dále jen „prodávající“)
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(„kupující“ a „prodávající“ dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Tato Rámcová dohoda je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny“ (dále jen „výběrové řízení“), a to
s prodávajícím, který splňuje všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla vybrána
jako ekonomicky nejvýhodnější. Podkladem pro tuto Rámcovou dohodu je rovněž nabídka
prodávajícího do výběrového řízení podaná dne [dodavatel doplní datum podání své
nabídky], jejíž obsah je smluvním stranám znám (dále jen „nabídka“).

2.

Při výkladu obsahu této Rámcové dohody jsou smluvní strany povinny přihlížet k účelu a
zadávacím podmínkám vztahujícím se k výběrovému řízení. Ustanovení právních
předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

3.

Tato Rámcová dohoda upravuje způsob uzavírání jednotlivých dílčích smluv na základě
objednávek kupujícího, podmínky provádění jednotlivých dodávek ze strany
prodávajícího, jakož i další práva a povinnosti smluvních stran související s realizací
jednotlivých objednávek na základě této Rámcové dohody.

II.

PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

1.

Předmětem této Rámcové dohody je závazek prodávajícího dodat kupujícímu spotřební
materiál pro tiskárny v souladu s technickou specifikací, která je uvedena v Příloze č. 1
této Rámcové dohody (dále jen „zboží“ nebo „spotřební materiál“), a to dle aktuálních
potřeb kupujícího, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodanému zboží.

2.

Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude vždy nové, tedy nepoužité, a originální od
autorizovaného prodejce zboží značky HP, OKI a Epson. Nesmí být dodáváno
neoriginální, neznačkové, nekompatibilní, renovované či jinak upravované zboží.

3.

Kupující se zavazuje zboží řádně a včas dodané v požadovaném množství, druhu, jakosti
a termínu převzít a zaplatit za něj cenu v souladu s touto Rámcovou dohodou.

4.

Veškeré dodávky zboží budou realizovány podle potřeb kupujícího na základě písemných
objednávek, které jsou návrhem na uzavření dílčí smlouvy (dále jen „objednávka“), a
potvrzení těchto objednávek, jež jsou přijetím návrhu na uzavření jednotlivé dílčí smlouvy
(dále jen „dílčí smlouva“). Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující obdrží
potvrzení objednávky od prodávajícího, které potvrzuje objednávku bez výhrad.
Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu objednávku nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne obdržení objednávky.

5.

Kupující je oprávněn vyzvat prodávajícího k poskytnutí plnění v souladu s touto
Rámcovou dohodou až do výše finančního objemu 1.200.000,- Kč bez DPH za dobu
účinnosti této Rámcové dohody.

III.

DÍLČÍ OBJEDNÁVKY

1. Objednávka bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
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a) identifikační údaje kupujícího a prodávajícího;
b) vymezení zboží a jeho podrobnou specifikaci, včetně množství zboží, které má být
dodáno;
c) případné další požadavky na zboží;
d) podrobné dodací podmínky, zejména lhůtu a místo pro dodání zboží;
e) označení osoby činící objednávku, jež je oprávněna jednat jménem kupujícího;
f)

číslo objednávky;

g) číslo této Rámcové dohody, popř. informace, že se jedná o objednávku dle této
Rámcové dohody.
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 zakázky.
2. Objednávka bude kupujícím prodávajícímu zasílána na e-mailovou adresu prodávajícího
[dodavatel doplní svojí e-mailovou adresu].
3.

Prodávající je povinen kupujícímu obratem písemně potvrdit přijetí této objednávky
na e-mailovou adresu kupujícího, z níž obdržel objednávku ve smyslu odst. 2 tohoto
článku, nejpozději však do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. Potvrzení
objednávky musí obsahovat minimálně identifikaci prodávajícího a kupujícího a identifikaci
objednávky, která je potvrzována.

4.

Veškeré objednávky budou realizovány podle potřeb kupujícího. Kupující není povinen
objednávku učinit. Vystavování objednávek závisí pouze na uvážení a potřebách
kupujícího, bez potvrzené objednávky (dílčí smlouvy) nevzniká prodávajícímu na dodávku
zboží ani na úhradu ceny právní nárok.

5.

Smluvní strany si ujednaly, že požadované dodávky zboží budou ze strany prodávajícího
respektovány, nebudou upravovány druhově, objemově ani finančně, nedojde-li v tomto
směru k výslovné dohodě mezi oběma smluvními stranami.

6.

Prodávající se zavazuje postupovat při plnění kterékoliv dílčí smlouvy v souladu s
nabídkou.

IV.

LHŮT A MÍSTO PLNĚNÍ, DODACÍ PODMÍNKY

1.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle konkrétní objednávky nejpozději do 7
pracovních dní od nabytí účinnosti konkrétní dílčí smlouvy, nebude-li v konkrétní dílčí
smlouvě stanoven delší termín.

2.

Každá dodávka zboží bude vybavena dodacím listem, který bude potvrzen oběma
smluvními stranami při předání a převzetí zboží a bude sloužit jako protokol o předání
zboží.
Na dodacím listu musí být uvedeno:
a) identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,
b) číslo dodacího listu a datum vystavení,
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c) číslo objednávky,
d) číslo pozice/poř. číslo z objednávky,
e) kód materiálu dle IS ve formátu STC,
f)

počet dodávaných kusů a měrná jednotka,

g) název položky.
3.

Místem plnění je výrobní závod kupujícího na adrese:
-

Výrobní závod I – Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1, Česká republika

(dále jen „místo plnění“)
4.

Přepravu zboží do místa plnění zabezpečuje prodávající na své náklady a na vlastní
nebezpečí za splnění dodací podmínky DAP dle Incoterms 2020.

5.

Prodávající je povinen zboží dodat v pracovních dnech a obvyklé pracovní době
kupujícího, tj. od 7.00 do 14.00 hodin, neurčí-li kupující jinak.

6.

Prodávající se zavazuje, že veškeré zboží, které je předmětem plnění na základě této
Rámcové dohody, resp. dílčích smluv, opatří pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro
tento druh zboží v obchodním styku. Každá dodávaná zásilka bude řádně označena
s uvedením zboží, výrobce a údajem o jeho objemu a hmotnosti.

7.

Kupující je povinen zboží prosté jakýchkoli vad a dodané prodávajícím na základě a
v souladu s touto Rámcovou dohodou převzít a zaplatit prodávajícímu cenu za dodávky
zboží dle této Rámcové dohody.

8.

Vlastnické právo ke zboží dodanému na základě této Rámcové dohody přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží, tj. okamžikem podpisu protokolu o předání zboží
(dodacího listu) kupujícím. Tímto okamžikem taktéž přechází na kupujícího nebezpečí
škody na zboží.

V.

CENA

1.

Cena za dodávky zboží v Kč bez DPH je stanovena na základě skutečně realizovaného
plnění a jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „cena
za zboží“).

2.

Cena za zboží zahrnuje rovněž veškeré související náklady prodávajícího, zejména
náklady na balné a dopravu zboží do místa plnění. Tato cena je cenou konečnou, nejvýše
přípustnou.

3.

DPH bude účtována podle právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného
plnění.

VI.
1.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zboží bude za každou dodávku zboží dle jednotlivé dílčí smlouvy kupujícím
uhrazena bezhotovostní platbou na základě daňového dokladu (faktury) prodávajícího.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že zboží dle jednotlivé dílčí smlouvy
může být dodáno ve více dodávkách, pro každou takovou dodávku bude vystaven zvlášť
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dodací list a je možné každou takovou dodávku fakturovat samostatně v souladu s první
větou tohoto odstavce.
2.

Právo vystavit daňový doklad (fakturu) za jednotlivou dílčí smlouvu vzniká prodávajícímu
v den uskutečnění příslušné dodávky, tj. dnem podpisu dodacího listu oprávněnou osobou
kupujícího. Potvrzená kopie tohoto dodacího listu bude přílohou příslušného daňového
dokladu (faktury). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního předání
a převzetí plnění, tj. den, kdy kupující podepsal protokol o předání zboží (dodací list).

3.

Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoli zálohy.

4.

Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle
příslušných právních předpisů a této Rámcové dohody.

5.

Ke každé dodávce zboží dle jednotlivé dílčí smlouvy je prodávající povinen vystavit
samostatný daňový doklad (fakturu).

6.

Splatnost daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného prodávajícím je
30 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. Prodávající je povinen doručit daňový
doklad (fakturu) kupujícímu na e-mailovou adresu podatelna@stc.cz. Zaplacením se pro
účely této Rámcové dohody rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajícího
uvedeného v záhlaví této Rámcové dohody.

7.

V případě, že daňový doklad (faktura) vystavená prodávajícím nebude obsahovat
potřebné náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je kupující
oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit prodávajícímu s uvedením důvodu vrácení, aniž
se dostane do prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení
řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

8.

V případě, že je prodávající plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a
jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku (odst. 9 až 11 tohoto
článku).

9.

Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této Rámcové dohody není v likvidaci a není
vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že ke dni
uzavření této Rámcové dohody správce daně nerozhodl, že prodávající je nespolehlivým
plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen
„ZDPH“). Prodávající je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění
skutečnosti dle první věty tohoto odstavce nebo od vydání rozhodnutí správce daně, že je
prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost
prokazatelně kujícímu, příjemci zdanitelného plnění. V případě, že se po dobu platnosti a
účinnosti této Rámcové dohody prohlášení prodávajícího uvedená v tomto odstavci
ukážou jako nepravdivá, nebo prodávající poruší povinnost oznámit kupujícímu
skutečnost uvedenou v předchozí větě ve stanovené lhůtě, bude to smluvními stranami
považováno za podstatné porušení této Rámcové dohody.

10. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
kupujícímu na základě této Rámcové dohody bude od data podpisu této Rámcové dohody
do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98
ZDPH, v opačném případě je prodávající povinen sdělit kupujícímu jiný bankovní účet
řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH. Pokud bude prodávající označen správcem daně
za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti
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nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti informovat kupujícího spolu
s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
11. Pokud kupujícímu vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění od prodávajícího, nebo se kupující důvodně domnívá, že tyto
skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má kupující právo bez souhlasu prodávajícího
uplatnit postup zvláštního zajištění daně, tzn. že je kupující oprávněn odvést částku DPH
podle faktury – daňového dokladu vystavené prodávajícím přímo příslušnému finančnímu
úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.
12. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího vůči kupujícímu v
částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této Rámcové dohody za
uhrazenou. Zároveň je kupující povinen prodávajícího o takové úhradě bezprostředně po
jejím uskutečnění písemně informovat.
13. Prodávající není oprávněn bez předchozího souhlasu kupujícího provést jakékoli zápočty
svých pohledávek vůči kupujícímu proti jakýmkoli pohledávkám kupujícího vůči
prodávajícímu, ani postupovat svoje práva a povinnosti vůči kupujícímu na třetí osobu.
14. Prodávající se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za kupujícím
z dílčí objednávky nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

1.

Zboží musí být prosto všech faktických a právních vad. Vadou se rozumí stav, kdy jakost,
množství nebo provedení dodaného zboží není v souladu s podmínkami specifikovanými
ve vymezení požadovaného zboží dle této Rámcové dohody nebo dílčí objednávky.

2.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží na dobu 12 měsíců ode dne
převzetí zboží bez jakýchkoliv vad (dále jen „záruční doba“). Vada je uplatněna včas, jeli oznámení o této vadě odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční doby.
Připadne-li konec záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, jeli oznámení o vadě odesláno prodávajícímu nejblíže následující pracovní den.

3.

Prodávající zároveň zaručuje, že u položek zboží s názvem INKOUST dle Přílohy č. 1 této
Rámcové dohody neuplyne v záruční době expirační doba. V opačném případě se jedná
o podstatné porušení této Rámcové dohody.

4.

Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží nebude mít vady,
tedy po celou záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, jinak
k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Prodávající
odpovídá za jakoukoliv vadu, která vznikne v záruční době. Kupující je oprávněn vytknout
vady dodaného zboží kdykoli v průběhu uvedené záruční doby.

5.

Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob a nemá ani žádné jiné
právní vady.

6.

Má – li zboží vadu (vady) má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady,
b) na odstranění vady dodáním chybějícího zboží,
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny,
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d) odstoupit od příslušné dílčí smlouvy.
7.

Volbu nároku z vad zboží dle odst. 6 tohoto článku má vždy kupující.

8. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího
oznámení prodávajícímu na e-mailovou adresu: [dodavatel doplní svojí e-mailovou
adresu].
9.

Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady zboží není dotčen nárok kupujícího na
sjednanou smluvní pokutu a náhradu škody.

10. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vadami zboží nebo jejich uplatněním, zejména na
výměnu vadného zboží za bezvadné, popř. náklady na dodání chybějícího množství
zboží, nese prodávající.
11. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí prodávající sám na své náklady
v součinnosti s kupujícím v jeho pracovní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo
neomezil činnost kupujícího.

VIII. OCHRANA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
1.

Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, které získaly
či získají při vzájemné spolupráci, jakož i informace spojené s vytvořením a obsahem této
Rámcové dohody. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této Rámcové dohody potřebné
informace zpřístupněny zaměstnancům smluvních stran nebo dalším osobám
(zpracovatelům informací), kteří se podílejí na plnění dle této Rámcové dohody, a to za
stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a vždy jen
v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění této Rámcové dohody.

2.

Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z tohoto článku budou
dodržovány všemi osobami, které se s neveřejnými informacemi seznámily dle předchozího
odstavce. Porušení závazku mlčenlivosti ze strany těchto osob je považováno za porušení
způsobené smluvní stranou, která jim neveřejné informace poskytla.

3.

Za neveřejné informace jsou považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté
v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné formě, jakož i know-how, které mají
skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních
kruzích běžně dostupné, a dále informace, které jsou písemně označeny jako diskrétní
(zkratka "DIS") nebo u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace
neveřejné.

4.

Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s
osobními údaji či zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

5.

V této souvislosti se smluvní strany zejména zavazují:
a) nesdělit neveřejné informace třetím osobám;
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b) zajistit, aby neveřejné informace nebyly zpřístupněny třetím osobám;
c) zabezpečit data či údaje v jakékoli formě, včetně jejich kopií, obsahující neveřejné
informace, před zneužitím třetími osobami a zajistit proti ztrátě.
6.

Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy:
a) smluvní strana prokáže, že je daná informace veřejně dostupná, aniž by tuto
dostupnost sama způsobila;
b) smluvní strana prokáže, že měla danou informaci k dispozici ještě před datem
zpřístupnění druhou stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
c) smluvní strana obdrží od druhé strany písemný souhlas zpřístupňovat dále danou
informaci;
d) je zpřístupnění dané informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy či samosprávy;
e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění
vyplývajícího z příslušných právních předpisů.

7.

Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany:
a) vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány „hmotnou formou“
(zejména písemně či elektronicky), a jakékoliv další materiály obsahující nebo
odvozující neveřejné informace;
b) vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či
záznamy neveřejných informací;
c) zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky
a ostatní písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací;
d) zničit materiály, uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních,
obsahující neveřejné informace ve smyslu této Rámcové dohody.
Smluvní strany se rovněž zavazují zajistit, že totéž učiní všechny další osoby, které
se s neveřejnými informacemi seznámily prostřednictvím jedné ze smluvních stran.

8.

Zaměstnanec povinné smluvní strany, který byl zničením dokumentů ve smyslu
předchozího odstavce pověřen, na výzvu druhé smluvní strany písemně potvrdí zničení
příslušných dokumentů.

9.

V případě, že se některá ze smluvních stran, resp. její zaměstnanci nebo další osoby
(zpracovatelé informací) hodnověrným způsobem dozví, popřípadě budou mít odůvodněné
podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací neoprávněnému subjektu, jsou
povinni o tom bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu.

10. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost
o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá i po
ukončení platnosti a účinnosti této Rámcové dohody. Závazek mlčenlivosti přechází i na
případné právní nástupce smluvních stran.

IX.
1.

SANKCE

V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží dle konkrétní dílčí smlouvy je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží bez
DPH, , s jehož řádným dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý i započatý den
prodlení.
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2.

V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě uvedené dle čl. VII
odst. 8 této Rámcové dohody je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

3.

V případech porušení povinností vyplývajících z čl. VIII této Rámcové dohody má kupující
právo na smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý zjištěný případ porušení těchto
povinností.

4.

Ujednáním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v celém
jejím rozsahu, § 2050 OZ se tak neuplatní.

5.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit závazky přijaté touto
Rámcovou dohodou a příslušnou dílčí objednávkou.

6.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny služeb podpory dle řádně vystaveného a
doručeného daňového dokladu (faktury) je poskytovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence
svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších
předpisů.

7.

Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dní od dne
doručení vyúčtování smluvní pokuty, resp. úroku z prodlení, povinné smluvní straně.

X.

VYŠŠÍ MOC

1.

Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli
povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat,
že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo mohla překonat a že
by v době vzniku závazku tuto překážku musela předvídat.

2.

Dotčená smluvní strana v takovém případě oznámí písemně druhé smluvní straně povahu
překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinností.

3.

Po dobu trvání takové překážky není dotčená smluvní strana povinna plnit závazky
plynoucí z této Rámcové dohody.

4.

Bezprostředně po odpadnutí takové překážky dotčená smluvní strana obnoví plnění svých
závazků vůči druhé smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, k odstranění následků,
vzniklých v důsledku dočasného neplnění smluvních povinností.

5.

Smluvní strana, která má zákonné právo k nesplnění svých závazků v důsledku vyšší
moci, neodpovídá za škody, které v této souvislosti vzniknou druhé smluvní straně.

XI. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
1.

Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ a ZZVZ.

2.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů
vzniklých na základě této Rámcové dohody. Nedohodnou-li se smluvní strany na řešení
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vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného
soudu v České republice; pravomoc soudu jiného státu je vyloučena. Smluvní strany se
dohodly, že příslušným soudem pro řešení sporů vzniklých mezi smluvními stranami z této
Rámcové dohody je obecný soud dle sídla kupujícího.

XII. TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY
1.

Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Jednotlivé dílčí smlouvy podléhající
povinnosti uveřejnění v registru smluv nabývají platnosti dnem jejich potvrzení
prodávajícím a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv. Ostatní dílčí smlouvy
nabývají platnosti i účinnosti dnem jejich potvrzení prodávajícím.

2.

Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne nabytí její
účinnosti, nebo do vyčerpání finančního limitu sjednaného v čl. II odst. 5 této Rámcové
dohody, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

3.

Tato Rámcová dohoda zaniká:
a) způsobem dle odst. 2 tohoto článku této Rámcové dohody.
b) písemnou dohodou smluvních stran;
c) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran ve smyslu odst. 7 tohoto článku této
Rámcové dohody;
d) odstoupením od této Rámcové dohody za podmínek uvedených v odst. 6 tohoto
článku této Rámcové dohody v případě porušení této Rámcové dohody druhou
smluvní stranou podstatným způsobem ve smyslu § 2001 a násl. OZ nebo v dalších
případech uvedených v této Rámcové dohodě.

4.

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této Rámcové dohody považují
zejména tyto případy:
a) nedodržení technické specifikace zboží dle Přílohy č. 1 této Rámcové dohody;
b) opakované, minimálně druhé, prodlení prodávajícího, s dodáním zboží dle dílčí
smlouvy po dobu delší než 7 pracovních dní;
c) porušení povinnosti dle čl. VII odst. 3 této Rámcové dohody;
d) porušení povinnosti vyplývající z čl. VIII této Rámcové dohody;
e) ohledně prodávajícího byl podán insolvenční návrh, bylo rozhodnuto o úpadku
prodávajícího nebo bude ve vztahu k prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými účinky;
f)

bylo-li rozhodnuto o likvidaci prodávajícího, popř. bylo-li rozhodnuto o zrušení
prodávajícího bez likvidace;

g) prodávající neoznámil kupujícímu skutečnosti dle poslední věty čl. VI odst. 9 této
Rámcové dohody.
5.

Jednotlivé dílčí smlouvy zanikají:
a)

písemnou dohodou smluvních stran;
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b)

odstoupením kupujícího od jednotlivé dílčí smlouvy
i. v případě dle čl. VII odst. 6 písm. d) této Rámcové dohody;
ii. v případě, že prodávající poruší dílčí smlouvy podstatným způsobem,
přičemž smluvní strany za takové porušení dílčí smlouvy podstatným
způsobem považují případy dle čl. XII odst. 3 písm. a), c), d), e), f), g) a h)
této Rámcové dohody a případ, kdy je prodávající v prodlení s dodáním
zboží dle konkrétní dílčí objednávky o dobu delší než 14 pracovních dní.
iii. v dalších případech stanových v této Rámcové dohodě.

6.

Účinky odstoupení od této Rámcové dohody nebo od dílčí smlouvy nastávají dnem
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Oznámení o
odstoupení musí být odesláno doporučeně. Odstoupením od této Rámcové dohody nebo
od dílčí smlouvy nedochází ke zrušení smluvního vztahu od samého počátku, vzájemná
plnění, která si smluvní strany do ukončení této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy
odstoupením poskytly, si obě smluvní strany ponechají.

7.

Smluvní strany jsou oprávněny tuto Rámcovou dohodu kdykoli vypovědět, a to bez udání
důvodu. Výpovědní doba činí 5 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být
odeslána doporučeně. Smluvní strany berou na vědomí, že po dobu výpovědní doby jsou
povinny plnit povinnosti z této Rámcové dohody pro ně vyplývající.

8.

Ukončením této Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut,
náhrady škody, a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy
vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Rámcové dohody. Na vztahy založené za trvání
této Rámcové dohody, včetně dílčích smluv, se tato Rámcová dohoda užije i v případě,
že již byla ukončena.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této Rámcové dohody jsou
možné pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou, to
vše po dohodě obou smluvních stran.

2.

Případné obchodní zvyklosti týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají
přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními OZ, byť by tato ustanovení
neměla donucující účinky.

3.

Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností
dle této Rámcové dohody. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a
dokumenty dle této Rámcové dohody jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

4.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Rámcové dohody neplatné či neúčinné,
nedotýká se to ostatních ustanovení této Rámcové dohody, která zůstávají platná a
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné
ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení
této Rámcové dohody zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní
ustanovení této Rámcové dohody obdobně podle § 576 OZ.
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5.

Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této Rámcové
dohody, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 OZ.

6.

Prodávající tímto prohlašuje, že dodržuje základní lidská práva a všeobecně uznávané
etické a morální standardy v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv (dále jen
„Práva“). V případě, že se kupující hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze
strany prodávajícího došlo nebo dochází k porušení Práv, a prodávající i přes předchozí
písemné upozornění kupujícího pokračuje v porušování Práv nebo nezjedná nápravu, má
kupující právo odstoupit od této Rámcové dohody za podmínek uvedených v čl. XII odst.
6 této Rámcové dohody.

7.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda bude v souladu § 219 odst. 1,
písm. d) ZZVZ uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí kupující.

8.

Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován
za prvopis. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

9.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Rámcová dohoda byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku
na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

10. Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace včetně jednotkových cen [dodavatel je povinen
přílohu vyplnit dle pokynů zadavatele]

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V Praze dne ………..

V Praze dne ………..

___________________________

___________________________

Tomáš Hebelka, MSc

[dodavatel doplní jméno a příjmení
oprávněné osoby]
[dodavatel doplní funkci, z jaké daná
osoba smlouvu podepisuje]
[dodavatel doplní svůj název]

generální ředitel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
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Příloha č. 1 – Technická specifikace včetně jednotkových cen (1. list)
Příloha č. 1 smlouvy č. 034/OS/2021 - "Technická specifikace včetně jednotkových cen"
Veřejná zakázka: "Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny"
List č. 1 - Nabídková cena (pro účely
hodnocení)

Účastník vyplní pouze žlutě vyznačené buňky. "Cena za 1 ks v Kč bez DPH a "Interní číslo produktu
dodavatele / pod kterým je zboží vedeno v jeho ceníku nebo e-shopu" budou automaticky propsány do
listu č. 2, který bude následně tvořit přílohu č. 1 dané smlouvy. List č. 1 slouží pouze pro účely hodnocení
nabídek a nebude součástí finální smlouvy.

PVT0000095

Interní číslo
Předp
produktu
Cena
oklád
dodavatele / pod
celkem v Kč
aný Cena za 1 ks v
Produkt - označení dodavatele kterým je zboží
bez DPH
odběr Kč bez DPH
vedeno v jeho
(pro účely
za 2
ceníku nebo ehodnocení)
roky
shopu
INKOUST ČERNÝ C13T596100
- Kč
EPSON
2
INKOUST ČERNÝ C13T596700
- Kč
EPSON
5
INKOUST ČERNÝ C13T596900
- Kč
EPSON
3
INKOUST ZELENÝ C13T596B00
- Kč
EPSON
3
INKOUST MODRÝ C13T596200
- Kč
EPSON
3
INKOUST MODRÝ C13T596500
- Kč
EPSON
3
INKOUST ORANŽOVÝ
- Kč
C13T596A00 EPSON
4
INKOUST RUDÝ C13T596300
- Kč
EPSON
2
INKOUST RUDÝ C13T596600
- Kč
EPSON
4
INKOUST ŽLUTÝ C13T596400
- Kč
EPSON
2

PVT0000123

TONER MODRÝ 45643511 OKI

5

- Kč

PVT0000124

TONER ČERNÝ 45862822 OKI

8

- Kč

PVT0000125

TONER ČERNÝ 45643512 OKI

10

- Kč

PVT0000130

TONER ČERNÝ CE390A HP

11

- Kč

PVT0000141

TONER MODRÝ 45862821 OKI

3

- Kč

PVT0000142

TONER RUDÝ 45643510 OKI

6

- Kč

Kód položky
objednatele

PVT0000080
PVT0000081
PVT0000083
PVT0000084
PVT0000087
PVT0000088
PVT0000089
PVT0000092
PVT0000093
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PVT0000145

TONER ŽLUTÝ 46490605 OKI

29

- Kč

PVT0000146

TONER RUDÝ 46490606 OKI

36

- Kč

PVT0000147

TONER MODRÝ 46490607 OKI

32

- Kč

PVT0000148

TONER ČERNÝ 46490608 OKI

51

- Kč

PVT0000149

TONER ČERNÝ 45439002 OKI

32

- Kč

PVT0000150

TONER ČERNÝ 44469803 OKI

11

- Kč

PVT0000151

TONER ČERNÝ 44973508 OKI

55

- Kč

PVT0000152

TONER ČERNÝ 42918916 OKI

5

- Kč

PVT0000157

TONER ČERNÝ 44059108 OKI

4

- Kč

PVT0000158

TONER ŽLUTÝ 44844505 OKI

4

- Kč

PVT0000159

TONER RUDÝ 44844506 OKI

5

- Kč

PVT0000160

TONER MODRÝ 44844507 OKI

5

- Kč

PVT0000161

TONER ČERNÝ 44844508 OKI

6

- Kč

PVT0000162

TONER ŽLUTÝ 44059253 OKI

1

- Kč

PVT0000167

TONER MODRÝ 42918915 OKI

1

- Kč

PVT0000169

TONER MODRÝ 44469724 OKI

54

- Kč

PVT0000172

TONER MODRÝ 44059107 OKI

4

- Kč

PVT0000173

TONER RUDÝ 42918914 OKI

19

- Kč

PVT0000175

TONER RUDÝ 44469723 OKI

38

- Kč

PVT0000177

TONER RUDÝ 44059106 OKI

5

- Kč

PVT0000181

TONER ŽLUTÝ 44469722 OKI

55

- Kč

PVT0000184

TONER ŽLUTÝ 44059105 OKI

3

- Kč

PVT0000188

TONER RUDÝ 45862820 OKI

5

- Kč

PVT0000190

TONER ŽLUTÝ 45643509 OKI

5

- Kč

PVT0000192

TONER ŽLUTÝ 45862819 OKI

4

- Kč

PVT0000204

PÁSKA BARVÍCÍ F90034 EPSON

1

- Kč

PVT0000206

VÁLEC ČERNÝ 44574302 OKI

3

- Kč

PVT0000208

VÁLEC ČERNÝ 46484108 OKI

4

- Kč

PVT0000210

VÁLEC ČERNÝ 44064012 OKI

2

- Kč

PVT0000212

VÁLEC ČERNÝ 44844476 OKI

3

- Kč
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PVT0000213

VÁLEC ČERNÝ 42918108 OKI

2

- Kč

PVT0000219

VÁLEC MODRÝ 46484107 OKI

2

- Kč

PVT0000224

VÁLEC RUDÝ 46484106 OKI

2

- Kč

PVT0000226

VÁLEC RUDÝ 44064010 OKI

1

- Kč

PVT0000230

VÁLEC RUDÝ 42918106 OKI

1

- Kč

PVT0000231

VÁLEC ŽLUTÝ 46484105 OKI

4

- Kč

PVT0000233

2

- Kč

PVT0000257

VÁLEC ŽLUTÝ 44064009 OKI
ODPADNÍ NÁDOBA 45639502
OKI
ODPADNÍ NÁDOBA 42869403
OKI
ODPADNÍ NÁDOBA
C12C890191 EPSON
PÁSOVÁ JEDNOTKA 42931603
OKI
PÁSOVÁ JEDNOTKA 43449705
OKI
PÁSOVÁ JEDNOTKA 44472202
OKI
PÁSOVÁ JEDNOTKA 46394902
OKI
VÁLCOVÁ JEDNOTKA 44968301
OKI
VÁLCOVÁ JEDNOTKA 44494202
OKI
ZAPÉKACÍ JEDNOTKA 46358502
OKI
ZAPÉKACÍ JEDNOTKA 44472603
OKI
ZAPÉKACÍ JEDNOTKA 42931703
OKI

PVT0000263

TONER ČERNÝ; C-EXV33
iR2525, iR2535; CANON

1

PVT0000271

TONER ČERNÝ 45807111 OKI

6

PVT0000272

SADA PRO ÚDRŽBU; 45435104;
OKI B731

11

PVT0000238
PVT0000239
PVT0000240
PVT0000244
PVT0000246
PVT0000247
PVT0000248
PVT0000250
PVT0000251
PVT0000255
PVT0000256

- Kč

6

- Kč

2

- Kč

11

- Kč

2

- Kč

1

- Kč

13

- Kč

2

- Kč

13

- Kč

4

- Kč

1

- Kč

6

- Kč

2

Celková nabídková cena v Kč bez DPH (pro účely hodnocení)

- Kč
- Kč
- Kč

- Kč
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Kód položky
objednatele

Produkt - označení dodavatele

PVT0000080

INKOUST ČERNÝ C13T596100 EPSON

PVT0000081

INKOUST ČERNÝ C13T596700 EPSON

PVT0000083

INKOUST ČERNÝ C13T596900 EPSON

PVT0000084

INKOUST ZELENÝ C13T596B00 EPSON

PVT0000087

INKOUST MODRÝ C13T596200 EPSON

PVT0000088

INKOUST MODRÝ C13T596500 EPSON

PVT0000089

INKOUST ORANŽOVÝ C13T596A00 EPSON

PVT0000092

INKOUST RUDÝ C13T596300 EPSON

PVT0000093

INKOUST RUDÝ C13T596600 EPSON

PVT0000095

INKOUST ŽLUTÝ C13T596400 EPSON

PVT0000123

TONER MODRÝ 45643511 OKI

PVT0000124

TONER ČERNÝ 45862822 OKI

PVT0000125

TONER ČERNÝ 45643512 OKI

PVT0000130

TONER ČERNÝ CE390A HP

PVT0000141

TONER MODRÝ 45862821 OKI

PVT0000142

TONER RUDÝ 45643510 OKI

PVT0000145

TONER ŽLUTÝ 46490605 OKI

PVT0000146

TONER RUDÝ 46490606 OKI

PVT0000147

TONER MODRÝ 46490607 OKI

PVT0000148

TONER ČERNÝ 46490608 OKI

Interní číslo produktu
dodavatele / pod
Cena 1 ks bez
kterým je zboží
DPH
vedeno v jeho ceníku
nebo e-shopu
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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PVT0000149

TONER ČERNÝ 45439002 OKI

-

Kč

PVT0000150

TONER ČERNÝ 44469803 OKI

-

Kč

PVT0000151

TONER ČERNÝ 44973508 OKI

-

Kč

PVT0000152

TONER ČERNÝ 42918916 OKI

-

Kč

PVT0000157

TONER ČERNÝ 44059108 OKI

-

Kč

PVT0000158

TONER ŽLUTÝ 44844505 OKI

PVT0000159

TONER RUDÝ 44844506 OKI

PVT0000160

-

Kč

-

Kč

TONER MODRÝ 44844507 OKI

-

Kč

PVT0000161

TONER ČERNÝ 44844508 OKI

-

Kč

PVT0000162

TONER ŽLUTÝ 44059253 OKI

-

Kč

PVT0000167

TONER MODRÝ 42918915 OKI

-

Kč

PVT0000169

TONER MODRÝ 44469724 OKI

PVT0000172

TONER MODRÝ 44059107 OKI

PVT0000173

-

Kč

-

Kč

TONER RUDÝ 42918914 OKI

-

Kč

PVT0000175

TONER RUDÝ 44469723 OKI

-

Kč

PVT0000177

TONER RUDÝ 44059106 OKI

-

Kč

PVT0000181

TONER ŽLUTÝ 44469722 OKI

-

Kč

PVT0000184
PVT0000188

TONER ŽLUTÝ 44059105 OKI
TONER RUDÝ 45862820 OKI

-

Kč
Kč

PVT0000190

TONER ŽLUTÝ 45643509 OKI

-

Kč

PVT0000192

TONER ŽLUTÝ 45862819 OKI

-

Kč

PVT0000204

PÁSKA BARVÍCÍ F90034 EPSON

-

Kč

PVT0000206

VÁLEC ČERNÝ 44574302 OKI

-

Kč

PVT0000208

VÁLEC ČERNÝ 46484108 OKI

-

Kč
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PVT0000210

VÁLEC ČERNÝ 44064012 OKI

-

Kč

PVT0000212

VÁLEC ČERNÝ 44844476 OKI

-

Kč

PVT0000213

VÁLEC ČERNÝ 42918108 OKI

-

Kč

PVT0000219

VÁLEC MODRÝ 46484107 OKI

-

Kč

PVT0000224

VÁLEC RUDÝ 46484106 OKI

-

Kč

PVT0000226

VÁLEC RUDÝ 44064010 OKI

PVT0000230

VÁLEC RUDÝ 42918106 OKI

PVT0000231

-

Kč

-

Kč

VÁLEC ŽLUTÝ 46484105 OKI

-

Kč

PVT0000233

VÁLEC ŽLUTÝ 44064009 OKI

-

Kč

PVT0000238

ODPADNÍ NÁDOBA 45639502 OKI

-

Kč

PVT0000239

ODPADNÍ NÁDOBA 42869403 OKI

-

Kč

PVT0000240

ODPADNÍ NÁDOBA C12C890191 EPSON

PVT0000244

PÁSOVÁ JEDNOTKA 42931603 OKI

PVT0000246

-

Kč

-

Kč

PÁSOVÁ JEDNOTKA 43449705 OKI

-

Kč

PVT0000247

PÁSOVÁ JEDNOTKA 44472202 OKI

-

Kč

PVT0000248

PÁSOVÁ JEDNOTKA 46394902 OKI

-

Kč

PVT0000250

VÁLCOVÁ JEDNOTKA 44968301 OKI

-

Kč

PVT0000251
PVT0000255

VÁLCOVÁ JEDNOTKA 44494202 OKI
ZAPÉKACÍ JEDNOTKA 46358502 OKI

-

Kč
Kč

PVT0000256

ZAPÉKACÍ JEDNOTKA 44472603 OKI

-

Kč

PVT0000257

-

Kč

PVT0000263

ZAPÉKACÍ JEDNOTKA 42931703 OKI
TONER ČERNÝ; C-EXV33 iR2525, iR2535;
CANON

-

Kč

PVT0000271

TONER ČERNÝ 45807111 OKI

-

Kč

PVT0000272

SADA PRO ÚDRŽBU; 45435104; OKI B731

-

Kč
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Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Název veřejné zakázky malého rozsahu:

„Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny“
Název účastníka (vč. právní formy):

…………………………

Sídlo:

…………………………

IČO:

…………………………

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele podáním
nabídky prostřednictvím elektronického nástroje prohlašuji místopřísežně, že výše
uvedený dodavatel je dodavatelem:
a)

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická
osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí
výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

b)

který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek, včetně spotřební daně,

c)

který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
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