Rámcová smlouva o opakovaných dodávkách tiskařských prací
uzavřená dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
KORDIS JMK, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 6753
zastoupena:
Václavem Tvrdým, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Crhou, místopředsedou představenstva
osoba pověřená podpisem dílčích objednávek: Ing. Jiří Horský, ředitel společnosti
se sídlem:
Nové sady 30, Brno, 602 00
IČ:
26298465
DIČ:
CZ26298465
kontaktní osoba:
Ing. Květoslav Havlík
e-mail:
khavlik@kordis-jmk.cz
bankovní spojení:
KB Brno - město
č. ú.:
27-7494550257/0100
(dále jen „objednatel“)

Společnost
zapsaná v obchodním rejstříku ............................. oddíl .., vložka ....
zastoupena:
.......................................................
se sídlem:
.......................................................
IČ:
.......................................................
DIČ:
.......................................................
kontaktní osoba:
.......................................................
e-mail:
.......................................................
bankovní spojení:
.......................................................
č.ú.
.......................................................
(dále jen „dodavatel“)

Čl. I
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je dodávka tiskařských prací dle požadavků objednatele
v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
Čl. II
Povinnosti dodavatele
1. Všechny dodávky musí být poskytnuty objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez
jakéhokoliv omezení. Jednotlivé dodávky musí být realizovány a doručeny do místa
plnění nejpozději do 7 kalendářních dnů od dodání definitivních podkladů objednatelem
dodavateli. Dodavatel není oprávněn doúčtovat objednateli jakékoliv dodatečné
náklady, které jsou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy, a
to například i z důvodu, že dodavatel chybně odhadl nabídkovou cenu.
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2. Veškeré činnosti je dodavatel povinen provádět s náležitou péčí a odbornou
způsobilostí.
3. Dodavatel odpovídá za všechny škody vzniklé jeho činností při plnění předmětu smlouvy.
Čl. III
Místo a doba plnění
1. Místem plnění je sídlo objednatele.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančního
limitu ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH, a to podle toho, která z těchto skutečností
nastane dříve.
Čl. IV
Cenové a platební podmínky, přechod vlastnického práva, sankce
1. Ceny za jednotlivé druhy tiskařských prací jsou stanoveny cenovou nabídkou dodavatele,
která je přílohou č. 1 této smlouvy. Ceny uvedené v cenové nabídce jsou platné po celou
dobu platnosti smlouvy. Tyto ceny se považují za ceny v místě a čase obvyklé a zahrnují
veškeré další náklady dodavatele za plnění předmětu smlouvy.
2. Celková cena dodávek za dobu platnosti této rámcové smlouvy činí maximálně 600.000,Kč bez DPH. Tuto cenu nelze překročit. Počet předpokládaných objednávek může být
odlišný od předpokládaného počtu objednávek uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se stane vlastníkem předmětu dodávky jejím předáním a převzetím na
základě písemného předávacího protokolu nebo dodacího listu.
4. Dodavatel bude průběžně vystavovat faktury za jednotlivé dodávky na základě dílčích
písemných objednávek objednatele po řádném předání jednotlivých dodávek dle
předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Faktura bude mít náležitosti daňového
dokladu dle platných právních předpisů. Náklady spojené s balením a dopravou nese
dodavatel. Splatnost jednotlivých faktur činí 20 dnů od prokazatelného doručení faktury
objednateli.
5. V případě prodlení dodavatele se splněním povinnosti dodání objednaných tiskařských
prací se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za
každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění závazku. Tím není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020
s možností nevyčerpání celkového objemu finančních prostředků uvedeného v čl. III
této smlouvy.
2. Smlouvu lze před uplynutím této doby ukončit písemnou oboustranně podepsanou
dohodou smluvních stran nebo výpovědí bez uvedení důvodu s jednoměsíční
výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
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3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se
řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být
očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran
obdrží jedno vyhotovení.
6. Eventuální neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost
zbývajících ustanovení, pokud z povahy této smlouvy nebo z jeho obsahu anebo
z okolností, za nichž k ní došlo, nevyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od
ostatních ustanovení.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným
subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je
povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit.
Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za
důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna
na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).
8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána
podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek a že tak učinily jako osoby k takovému úkonu oprávněné a způsobilé.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
Příloha č. 1 – Cenová nabídka dodavatele

V Brně dne ................................

V ................ dne ...................................

..............................................................
Václav Tvrdý
předseda představenstva

Ing. Antonín Crha
místopředseda představenstva

dodavatel
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