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Smluvní strany uzavírají tuto Rámcovou smlouvu: 

I. 

úvodní ustanovení 

1. Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění maximálně elektivního doplňování sad pneumatik
výhradně novými pneumatikami pro osobní a dodávková vozidla objednatele ve smyslu § 31,
písm. e) s odkazem na přílohu č. 12, část F vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen
"vyhláška"), kdy podle bodů 3 a 13 části F přílohy č. 12 vyhlášky smí být vozidlo vybaveno pouze
pneumatikami určenými pro daný typ vozidla výrobcem vozidla, pokud při schválení technické
způsobilosti typu není stanoveno jinak a na téže nápravě musí být používány pouze shodné
pneumatiky, kterými se rozumí pneumatiky stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu
a obchodní značky.

2. Na základě této Rámcové smlouvy bude objednatel s dodavatelem průběžně dle aktuálních
potřeb objednatele uzavírat prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket (dále jen „e
tržiště") jednotlivé kupní smlouvy na dodávky nových pneumatik (dále jen "zboží") postupem
stanoveným touto Rámcovou smlouvou.

3. Smluvní podmínky výslovně neupravené v jednotlivých kupních smlouvách se řídí touto
Rámcovou smlouvou, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 Specifikace.
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11. 

Předmět Rámcové smlouvy 

a postup pro uzavírání kupních smluv v režimu e-tržiště 

1. Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení podmínek, za nichž budou po dobu účinnosti této
Rámcové smlouvy uzavírány jednotlivé kupní smlouvy na dílčí plnění, tj. jednotlivé dodávky zboží
v odpovídajícím balení včetně dopravy a složení zboží před vstupní dveře do skladu v budově
sídla objednatele (dále též „dodávky zboží").

2. Jednotlivé kupní smlouvy na dodávky zboží budou uzavírány prostřednictvím e-tržiště postupem
podle této Rámcové smlouvy v režimu daném nastavením systému e-tržiště.

3. Objednatel bude prostřednictvím e-tržiště objednávat dílčí plnění, tj. jednotlivou dodávku zboží
formou objednávky, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat
zejména:

• předmět koupě, tj. dodávku zboží podle vybraných položek ze sortimentu zboží ve
Specifikaci, tvořící přílohu č. 1 této Rámcové smlouvy ( dále jen _,,Specifikace"),

• množství vybraných položek ze sortimentu zboží ve Specifikaci, přičemž množství nemusí
odpovídat předpokládanému množství podle Specifikace,

• jednotkové ceny za vybrané položky ze sortimentu zboží podle Specifikace,
• měrné jednotky vybraných položek ze sortimentu zboží podle Specifikace,
• výslednou kupní cenu za předmět koupě automaticky vygenerovanou systémem e-tržiště,
• místo dodání zboží.

4. Předpokládané množství zboží uvedené ve Specifikaci je nezávazné a pouze orientační pro účely
definování modelu dodávek ve výběrovém řízení. Skutečnost může být oproti předpokladu
odlišná.

5. Dodavatel je povinen objednávku, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy, písemně potvrdit
a nejpozději do tří pracovních dní prostřednictvím e-tržiště doručit objednateli. Dodavatel
objednávku potvrdí zaručeným elektronickým podpisem. Za splnění písemného potvrzení
objednávky se považuje i její vlastnoruční podepsání oprávněnou osobou dodavatele; v tomto
případě však musí být vlastnoručně podepsaná objednávka naskenována a prostřednictvím e
tržiště doručena objednateli ve stanovené lhůtě. Písemným potvrzením objednávky dodavatelem
je uzavřena kupní smlouva.

6. Objednatel řádnou dodávku zboží převezme a zaplatí za ní kupní cenu podle kupní smlouvy.

7. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu koupě převzetím zboží a podepsáním dodacího
listu kontaktní osobou objednatele uvedenou v záhlaví této Rámcové smlouvy.

8. Na objednatele přechází nebezpečí škody na předmětu koupě převzetím zboží a podepsáním
dodacího listu kontaktní osobou objednatele uvedenou v záhlaví této Rámcové smlouvy.

9. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel není povinen objednat ani jednu dodávku zboží.

111. 

Dodací lhůta, místo a podmínky dodání 

1. Dodavatel bude dodávat dílčí plnění, tj. konkrétní dodávky zboží dle jednotlivých kupních smluv
v dodací lhůtě 7 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy do místa dodání podle odstavce 3
tohoto článku.

2 



2. Dodavatel oznámí kontaktní osobě objednatele uvedené v odst. 3 tohoto článku e-mailem nebo

telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem předpokládané datum a čas dodání zboží. Kontaktní

osoba objednatele uvedená v záhlaví této Rámcové smlouvy potvrdí termín písemně e-mailem na

adresu kontaktní osoby dodavatele uvedenou v záhlaví této Rámcové smlouvy.

3. Místem dodání je sídlo objednatele na adrese Jankovcova 2, 170 04 Praha 7.

4. Dodávku zboží dle kupní smlouvy převezme kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví této

Rámcové smlouvy podpisem dodacího listu.

5. Dodávané zboží musí být zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím ke

způsobu dopravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a jakost zboží a zboží bylo zajištěno

proti poškození mechanickými vlivy. Na obalu musí být vhodným způsobem vyznačen druh zboží

a jeho množství, popř. další dohodnuté či obvyklé údaje.

IV. 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Cena za celkové plnění na základě této Rámcové smlouvy je stanovena celkovým finančním

limitem 900 000 Kč bez DPH.

2. Stanovený celkový finanční limit nesmí být v žádném případě precerpán. Pokud dojde

ke skončení této Rámcové smlouvy uplynutím doby určité stanovené na 48 měsíců od podpisu

této Rámcové smlouvy oběma smluvními stranami a zároveň tohoto dne nedojde k dosažení

stanoveného celkového finančního limitu 900 000 Kč bez DPH, zůstává tento limit nedočerpán.

3. Jednotkové ceny za položky ze sortimentu zboží spolu s měrnými jednotkami jsou uvedeny ve

Specifikaci. Jednotkové ceny zde uvedené jsou cenami nejvýše přípustnými, které zahrnují

veškeré náklady související s dodávkami zboží včetně nákladů na balení, dopravu a složení zboží

před vstupní dveře do skladu v budově sídla objednatele.

4. Kupní cenu za dodávku zboží podle kupní smlouvy objednatel uhradí na základě faktury

vystavené dodavatelem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu

stanovené právními předpisy a dále číslo této Rámcové smlouvy (číslo smlouvy objednatele

vyznačené v jejím záhlaví) a číslo konkrétní kupní smlouvy vygenerované systémem e-tržiště.

Přílohou faktury musí být dodací list potvrzený kontaktní osobou objednatele uvedenou v záhlaví

této Rámcové smlouvy.

5. V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné

údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel oprávněn fakturu

vrátit se zdůvodněním dodavateli k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta

splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny

správné údaje a náležitosti podle této Rámcové smlouvy objednateli.

6. Splatnost kupní ceny za dodávku zboží podle kupní smlouvy je stanovena na 15 kalendářních dní

ode dne doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného na faktuře. V případě

obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60 dnů.

7. Objednatel neposkytuje zálohy.
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8. Změna jednotkových cen uvedených ve Specifikaci je možná pouze na základě změny právních
předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH).

9. Zvýšení jednotkových cen za podmínky stanovené v tomto článku vyžaduje formu dodatku této
Rámcové smlouvy.

v. 

Sankce 

1. Pro případ prodlení s dodávkou zboží v dodací lhůtě smluvní strany sjednávají slevu ve výši 500
Kč z kupní ceny této dodávky zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351 /2013 Sb.

3. V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době bude objednatel uplatňovat smluvní pokutu
ve výši 200 Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněnín:i je dodavatel v prodlení, a za
každý i započatý den prodlení s odstraněním této vady.

VI. 

Záruka za jakost 

1. Dodavatel poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu záruční doby 24 měsíců od uskutečnění
konkrétní dodávky zboží. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu kontaktní
osobou objednatele uvedenou v záhlaví této Rámcové smlouvy.

2. Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Rámcovou smlouvou nebo konkrétní
kupní smlouvou, zejména pokud zboží nebylo dodáno ve sjednaném sortimentu, množství
a měrných jednotkách, pokud nesplňuje požadované technické parametry podle Specifikace
a dále pokud zboží nebylo zabaleno odpovídajícím způsobem.

3. Dodavatel zaručuje objednateli, že zboží dodané v souladu s touto Rámcovou smlouvou bude:
a) nové, tj. v době dodání objednateli nesmí být starší jednoho roku od data výroby a nepoužité,
b) plně funkční,
c) homologované,
d) zabalené odpovídajícím způsobem,
e) bez materiálových, výrobních, vzhledových a jiných vad,
f) použitelné v české republice; v této souvislosti dodavatel zarucuJe objednateli, že zboží

získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice, pokud je takové
osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno,

g) splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech
a zákona o obalech.

4. Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady
dodavateli< Pražská 404, 266 01 Beroun, strach@pneustrach.cz, 602314419, Jiří Strach>

5. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Objednatel má při
uplatnění vady právo určit, který ze zákonných nároků z vad zboží uplatní. Odstraněním vady se
rozumí dodání shodného náhradního zboží, popř. dodání chybějícího zboží.
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6. Dodavatel garantuje zahájení odstraňování záruční vady do 2 pracovních dní od nahlášení vady

objednatelem a její odstranění do 1 O pracovních dní od nahlášení vady, pokud nebude dohodnuto

jinak.

7. Záruční vady budou odstraňovány bezplatně.

8. Nedodá-li dodavatel náhradní zboží za zboží vadné, popř. chybějící zboží v této lhůtě, je

objednatel oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy.

9. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá kupní cena podle konkrétní kupní

smlouvy, objednatel není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení reklamace.

VII. 

Trvání Rámcové smlouvy 

1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců od podpisu této Rámcové smlouvy

oběma smluvními stranami nebo do dosažení celkového finančního limitu stanoveného v článku

IV. této Rámcové smlouvy podle toho, jaká skutečnost nastane dříve.

VIII. 

Zrušení Rámcové smlouvy 

1. Po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy lze Rámcovou smlouvu zrušit pouze písemnou dohodou

smluvních stran nebo odstoupením od Rámcové smlouvy.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Rámcové smlouvy v těchto případech:

• Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy v případě podstatného porušení

povinnosti ze strany dodavatele, kterým je prodlení dodavatele s termínem dodání zboží

překračující 14 dní a dále nedodání náhradního, popř. chybějícího zboží za zboží vadné ve

lhůtě stanovené v článku VI. této Rámcové smlouvy.

• Dodavatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy v případě podstatného porušení

povinnosti ze strany objednatele, kterým je prodlení objednatele s úhradou kupní ceny za

dodávku zboží překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté

objednateli dodavatelem v písemné upomínce (urgenci) doručené objednateli.

3. Odstoupením od Rámcové smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle

odstoupit od Rámcové smlouvy druhé smluvní straně.

4. Odstoupením od Rámcové smlouvy nejsou nijak dotčena práva smluvních stran na splatné

peněžité nároky.

IX. 

Právní režim a řešení sporů 

1. Tato Rámcová smlouva se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména

občanským zákoníkem.

2. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním ve snaze dosáhnout

dohody smírnou cestou.
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3. Nebude-li smírného řešení dosaženo, bude spor řešen soudně.

4. Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodavatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této Rámcové smlouvy a veškerých
potvrzených objednávek, tj. kupních smluv na internetových stránkách objednatele a na e-tržišti.

2. Smluvní strany se budou vzájemně a neprodleně informovat o změně údajů týkajících se jejich
identifikace. Tyto změny nevyžadují formu dodatku této Rámcové smlouvy.

3. Tato Rámcová smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou číselnou řadou
číslovaných dodatků této Rámcové smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou
případů výslovně uvedených v této Rámcové smlouvě.

4. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel
a jeden dodavatel.

5. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Praze dne ,lo. lt. jo 1.r

objednatel 

Ing. Vladimír Sloup 
ř ditel odboru hospodářské správy 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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TABULKA NABÍDKOVÁ CENA .. --- -- --- -�--

SPECIFIKACE 

Položky sortimentu zboží 

Continental Sportcontact S 225/40/ R18 92V 

Michelin Alpin A4 205/SO/R17 93V 

Dunlop Sportmaxx RT 225/4S/Rl 7 91 W 

Goodyear Ultra Grip 9 205/55/R16 91 V 

Michelin Primacy HP 225/45/Rl7 91W 

Dunlop Sport 40 205/SS/R16 94H 

Barum Polaris3 165/70/R14 81T 

Pirelli P- Zero 245/45/R19 98V 

Pirelli P - Zero 275/40/R19 101 V 

Goodyear Eagle Ultra Grip 245/50/R18 100H 

Bridgestone Potenza SOOl 245/45/R19 98V 

Bridgestone Potenza SOOl 275/40/R19 101 V 

Michelin Alpin ZP 245/50/R18 100H 

Continental ContiSportContact 3 225/45 Rl 7 94W 

Dunlop SP Winter Sport 40 205/55/R16 94H 

Michelin Primacy HP 235/55/R17 99W 

Michelin Agilis Alpin 215/65/R16C 109/107 R 

Dunlop SP Sportmaxx 225/45/R17 91W 

Pirelli 5ottozero 205/55/R16 91H 

Dunlop SPOl 195/65/RlS 91V 

Ba rum Polaris 3 195/65/R15 91 T 

Bridgestone Duravis 215/70/15c 109/107 

Pirelli Chronc Winter 215/70/15c 109/107 

Dunlop SP Sport BLURESPONSE 195/55 R15 85V 

Fulda Kristall Control HP 195/55/RlS 85H 

Dunlop ST Winter Sport 40 205/55/16 91H 

Bridgestone Turanza TOOl 195/65/RlS 91H 

Firestone Winterhawk2 EVO 195/65/RlS 91T 

Goodyear Efficient Grip 185/60/R14 82H 

Goodyear Efficient Grip 205/55/R16 91H 

Continental Vanco2 215/65/R16c 106/104T 

UPOZORNlNI 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

"Doplnění sad pneumatik novými pneumatikami" 

Předpokládané Jednotková 

Měrná jednotka množství k cena za MJ 

(MJ) dodání/48 měsíců Kč bez DPH 

(počet MJ) <doplňte> 

KUS 12 2 500,00 

KUS 8 3 448,00 

KUS 8 1 928,00 

KUS 8 2 331,00 

KUS 8 2 190,00 

KUS 8 2 200,00 

KUS 2 855,00 

KUS 4 4 199,00 

KUS 4 '"'· 4 338,00 

KUS 8 .� 4 559,00 

KUS 4 li"i• 4 260,00 

KUS 4 'Htlf 4 255,00 

KUS 8 I 1:1 5 418,00 

KUS 24 
" 
�, 2 316,00 

KUS 24 I 2 202,00 

KUS 8 2 925,00 

KUS 12 2 875,00 

KUS 8 1 955,00 

KUS 8 1 633,00 

KUS 4 1 235,00 

KUS 4 954,00 

KUS 4 2 317,00 

KUS 4 2 016,00 

KUS 4 1 774,00 

KUS 4 1 466,00 

KUS 4 1 799,00 

KUS 8 1 124,00 

KUS 8 1 033,00 

KUS 4 1 106,00 

KUS 4 1 446,00 

KUS 4 2 599,00 

75 256,00 

Uchazeč nesmí v tabulce nic měnit (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli mazat, přepisovat, doplňovat). 

Uchazeč pouze doplní své nabídkové ceny do příslušných buněk. 

Jednotková 

DPH 21 % cena za MJ 

< doplňte> Kč včetně DPH 

<doplňte> 

525,00 3025,00 

724,08 4 172,08 

404,88 2 332,88 

489,51 2 820,51 

459,90 2 649,90 

462,00 2 662,00 

179,55 1 034,55 

881,79 S 080,79 

910,9B S 248,98 

957,39 S 516,39 

894,60 5 154,60 

893,55 5 148,55 

1 137,78 6 555,78 

486,36 2 802,36 

462,42 2 664,42 

614,25 3 539,25 

603,75 3 478,75 

410,55 2 365,55 

342,93 1 975,93 

259,35 1 494,35 

200,34 1 154,34 

486,57 2 803,57 

423,36 2 439,36 

372,54 2 146,54 

307,86 1 773,86 

377,79 2 176,79 

236,04 1 360,04 

216,93 1 249,93 

232,26 1 338,26 

303,66 1 749,66 

545,79 3 144,79 

15 803,76 91 059,76 

Nabídkovou cenu ze zažluceného políčka I 37 uchazeč doplní do elektronického nabídkového formuláře do políčka "nabídková cena s DPH". 

V Berouně dne 1.4.2015 

Jiří Strach, jednatel 

Podpis a jméno osoby/osob oprávněné/ých jednat jménem či za uchazeče 

Nabídková cena za 

předpokládané 

množství k 

dodání/48 měsíců 

Kč včetně DPH 

< doplňte> 

36300,00 

33 376,64 

18 663,04 

22 564,08 

21 199,20 

21 296,00 

2 069,10 

20 323,16 

20 995,92 

44 131,12 

20 618,40 

20 594,20 

52 446,24 

67 256,64 

63 946,08 

28 314,00 

41 745,00 

18 924,40 

15 807,44 

5 977,40 

4 617,36 

11 214,28 

9 757,44 

8 586,16 

7 095,44 

8 707,16 

10 880,32 

9 999,44 

S 353,04 

6 998,64 

12 579,16 

672 336,50 
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