RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
„Dodávka elektromateriálu pro oblast Pardubic“
č. smlouvy kupujícího: K 640 009 500 15

č. smlouvy prodávajícího:

Čl. 1. Smluvní strany
1.1. Kupující:
Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zastoupená:
bankovní spojení:
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických:
Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové
(dále jen kupující)
1.2. Prodávající:
Název: ELEKTROOBCHOD - CHOCEŇ v.o.s.
Sídlo: Choceň, Pardubická 2, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56501
IČ: 25920464
DIČ: CZ25920464
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka
7936
Zastoupená:
bankovní spojení:
Odpovědní zástupci:
a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických:
Kontaktní adresa: viz sídlo prodávajícího
(dále jen prodávající)
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Čl. 2. Předmět smlouvy:
2.1. Předmětem smlouvy je zajištění dodávek a odběrů zboží a výrobků z činnosti prodávajícího (dále
jen „zboží“) za podmínek uvedených ve Výzvě k předložení nabídky ze dne 30.3.2015 č.j.
5654/2015 - OŘ HKR, nabídky prodávajícího a dále upravených touto smlouvou. Smlouva
závazně upravuje vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje a koupi zboží
nakupovaného v roce 2015.

Čl. 3. Všeobecné prodejní a dodací podmínky a konkretizace zboží:
3.1. Tato rámcová kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou v termínu:
zahájení: po podpisu rámcové kupní smlouvy
ukončení: do 30.11.2015
3.2. Tato rámcová kupní smlouva bude plněna na základě jednotlivých objednávek zboží.
Objednávku za kupujícího jsou oprávněni, kromě statutárního orgánu, provést při vlastním
výběru ve skladu prodávajícího tito zástupci (a to každý samostatně):
- Pardubice
Jméno, příjmení:

Podpisový vzor:

p.

………………………………………

p.

………………………………………

- Česká Třebová
Jméno, příjmení:

Podpisový vzor:

p.

………………………………………

p.

………………………………………

Jméno, příjmení:

Podpisový vzor:

p.

………………………………………

p.

………………………………………

- Choceň

3.3. Objednávku zboží a jeho převzetí může případně učinit i další osoba k tomu kupujícím písemně
zmocněná. Prodávající je povinen každou objednávku v souladu s touto smlouvou obratem
potvrdit (nejpozději do 2 pracovních dní). Potvrzením vznikají jednotlivé dílčí kupní smlouvy,
které se řídí podmínkami dle této rámcové smlouvy. Prodávající je povinen objednané zboží
předat kupujícímu maximálně do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Pokud
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prodávající v souladu s touto smlouvou nepotvrdí objednávku na dodávku materiálu do 2
pracovních dnů, nebo nedodá požadované zboží nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí
objednávky, případně nevyřídí včas reklamaci, má kupující právo požadovat smluvní pokutu ve
výši 100,- Kč za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu
škody. Smluvní pokuta je splatná na požádání a započitatelná oproti jiným pohledávkám
prodávajícího. Nepotvrzení objednávky včas se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy
a opravňuje kupujícího od rámcové smlouvy nebo jednotlivé objednávky odstoupit.
3.4. Na žádost kupujícího lze objednané zboží předat k obstarání přepravy i osobě provozující
zasílatelskou činnost či přepravu věci.
3.5. Přesné množství, druh a kupní cena zboží u každého jednotlivého případu prodeje a koupě
budou konkretizovány na číslovaném dodacím listě. Jednotlivý nákup je realizován předáním
zboží prodávajícím kupujícímu a potvrzením dodacího listu o převzetí zboží kupujícím, či
některou z osob uvedených shora.

Čl. 4. Kupní cena a její splatnost, sankční opatření
4.1. Celková kupní cena zboží za každý uskutečněný případ prodeje a koupě, s připočtením DPH
podle sazby určené platným právním předpisem, bude na podkladě rozpisu a údajů uvedených
v dodacím listu stanovena na číslovaných daňových dokladech – fakturách. Vystavením faktury
vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu finanční závazek spočívající v zaplacení kupní ceny.
Smluvní strany se dohodly, že kupní cena „zboží“, která je definovaná v příloze č. 1 a je nedílnou
součástí této smlouvy, je garantovaná pro rok 2015 a celková cena za veškeré odebrané zboží
v roce 2015 nepřekročí částku 700 000,- Kč bez DPH (slovy: Sedmsettisíckorunčeských), na což
je prodávající povinen dohlédnout, a zahrnuje veškeré vedlejší náklady, vynaložené v rámci
předmětu smlouvy (např. balné, nevratné obaly, atd.). Kupující negarantuje odběr zboží ve výše
uvedené částce.
4.2. Fakturovaná kupní cena bude placena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
prodávajícím se splatností 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury)
kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou kupní ceny nebude po
dobu minimálně 14 kalendářních dnů uplatňován úrok z prodlení.
4.3. Kupní cena bude hrazena na účet prodávajícího, jehož číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy
a bude uvedeno na daňovém dokladu (faktuře). Smluvní strany se dohodly, že stane-li se
prodávající nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad prodávajícího bude obsahovat číslo
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru
spolehlivých účtů, je kupující oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo
místně a věcně příslušnému správci daně prodávajícího.
4.4. Prodávající se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím
osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. V případě, že prodávající poruší
toto smluvní ujednání, je kupující oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty
postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5 000,-- Kč a zároveň má právo od této smlouvy
či jednotlivé objednávky odstoupit. Smluvní pokuta je splatná na požádání a započitatelná oproti
jiným pohledávkám prodávajícího. Smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
kupujícímu.

Čl. 5. Přejímka zboží, záruky za jakost a reklamační řízení
5.1. Kupující je povinen prohlédnout odebrané zboží a provést jeho kontrolu s průvodními doklady
v místě plnění, kterým je prodejní sklad prodávajícího.
5.2. V případě odeslání předmětu koupě kupujícímu prostřednictvím zasílatele či dopravce je kupující
povinen provést kontrolu zboží při přebírání zboží od těchto osob.
5.3. Kvalitativní vady na zboží, které nebylo možné zjistit při převzetí, uplatní kupující bez zbytečného
odkladu po jeho zjištění písemnou formou, kde uvede důvod reklamace, rozsah nároku, návrh na
vypořádání, číslo faktury prodávajícího a reklamované zboží předloží k posouzení
prodávajícímu.
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5.4. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po
doručení reklamace. Uznané reklamace budou vyřizovány výměnou zboží za bezvadné do 10
dnů od reklamace nebo dobropisem.
5.5. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne
dodání a převzetí zboží. Prodávající uhradí při výskytu jakékoliv vady, za kterou odpovídá
prodávající (i záruční), kupujícímu veškeré náklady a náhradu škody vzniklé v důsledku vady.
5.6. Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě nese kupující od okamžiku jeho
převzetí od prodávajícího či okamžikem předání zasílateli nebo dopravci k dodání do místa
určení.

Čl. 6. Ukončení smlouvy
6.1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou nebo výpovědí i bez uvedení důvodů.
Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi.
6.2. Strany se usnášejí na tom, že zejména následující případy se budou považovat za závažné
porušení smluvních povinností, které umožní kupujícímu odstoupit od smlouvy:
a) po zaslání objednávky bude zjevné, že je prodávající, vzhledem ke svému chování
neschopný splnit své závazky (zpožďování s dodávkami zboží, odstranění vad) a takové
nedodržování nenapraví během deseti (10) dnů od písemného oznámení kupujícího
b) úspěšné předání zboží se zpozdí o více než deset (10) dnů z důvodu zaviněných
prodávajícím.
6.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) proti druhé smluvní straně byl podán zjevně odůvodněný návrh na zahájení insolvenčního
řízení či bylo zahájeno insolvenční řízení;
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;
c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které
zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze
smlouvy;
d) existují opodstatněné důvody pro prohlášení společnosti za neplatnou dle § 92 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozd. předpisů.
6.4. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky vzniklé před zánikem smlouvy (zejména zaplacení
ceny za dodané zboží, smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody).

Čl. 7 Ostatní ujednání
7.1. Obě smluvní strany se zavazují, že včas a bez zbytečného odkladu, v písemné formě oznámí
veškeré zásadní změny na své straně, tj. zejména změnu čísla účtu, sídla, právní formy
společnosti, zánik živnostenského oprávnění, podání návrhu na likvidační nebo insolvenční
řízení nebo jiné změny v obchodním rejstříku, živnostenském oprávnění apod. Nesplní-li povinná
strana tuto oznamovací povinnost vůči druhé smluvní straně, je povinna uhradit prokazatelnou
škodu. Smluvní strany se budou dále navzájem neprodleně informovat o případné existenci
překážek a jejich účinku na dodržení závazků, které vznikly nezávisle na jejich vůli. Těmito
překážkami se rozumí zejména živelné pohromy a další překážky vymykající se kontrole smluvní
strany, která jako důsledek toho není schopna splnit své závazky. V tomto případě je smluvní
strana, jejíž plnění je takto omezeno, oprávněna prodloužit termín plnění o dobu jednoho
měsíce. K odstranění, překonání a k operativnímu řešení aktuálně vzniklých problémů se obě
strany zavazují k nezbytné součinnosti.
7.2. Smluvní strany prohlašují, že informace získané podle této smlouvy považují za důvěrné a jsou
při jejich ochraně vázáni zákonnou úpravou obchodního tajemství.
7.3. V případě změny právního statutu smluvních stran přecházejí práva a závazky z této smlouvy
vyplývající na právní nástupce.
7.4. Kupující si vyhrazuje právo uzavřít i jinou rámcovou smlouvu stejného předmětu s jiným
prodávajícím či zboží objednat i u jiného prodávajícího.
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Čl. 8. Závěrečná ujednání
8.1. Právní vztahy vzniklé na základě smluv uzavřených mezi smluvními stranami přede dnem
účinnosti této smlouvy a práva z nich vzniklá, jakož i práva z odpovědnosti za porušení závazků
z těchto smluv, se řídí dosavadními smlouvami. Touto smlouvou se řídí právní vztahy vzniklé
ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou.
8.2. Tato rámcová smlouva může být měněna pouze písemně číslovanými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
8.3. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé (včetně práv a povinností z porušení této
smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze stran
přebírá dvě vyhotovení.
V Hradci Králové dne 13.5.2015

V Chocni dne 12.5.2015

..............................................................
za kupujícího

.....................................................
za prodávajícího

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

ELEKTROOBCHOD - CHOCEŇ v.o.s.
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