
RÁMCOVÁ DOHODA 

na dodávku baterií k notebookům 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen lIobčanský 

zákoník") a v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen IIZZVZ"), na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zakázky 

malého rozsahu. 

Smluvní strany 

Č. smlouvy Č. smlouvy 
4 O / 1 6 O / 2 O 1 

AutoCont CZ a.s. 
Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
(dále jen lIobjednatel") 

Se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava Se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7 

PSČ 70200 PSČ 17004 

Zastoupena Ing. Vlastimil Palata Zastoupena Mgr: Zdeněk Šír 

Funkce místopředseda Funkce ředitel odboru informatiky 
představenstva 

IČ 47676795 IČ 49370227 

DiČ CZ47676795 DiČ není plátce DPH 

Zapsaná 
Oddíl B, vložka 814 

vOR 

Kontaktní 
Jitka Škubová 

Kontaktní Bc. Jan Kačírek 

osoba/y osoba 

Funkce Obchodník Funkce vedoucí oddělení správy a 

provozu 

Tel. 910974761, 720756469 Tel. 233 045 208, 724050912 

E-mail Jitka.skubova@autocont.cz E-mail jan .kacirek@nku .cz 

Bank. spojení 6563752/0800 Bank. spojení 30027001/0710 

Dodavatel a objednatel nebo též "smluvní strany" uzavřeli tuto Rámcovou dohodu (dále jen 

"Rámcová dohoda") : 

I. 
Úvodní ustanovení 

7 

1. Účelem této Rámcové dohody je zajištění včasných a řádných dodávek baterií 

k notebookům a převzetí vadných baterií k ekologické likvidaci. 

2. Na základě této Rámcové dohody bude objednatel s dodavatelem průběžně dle aktuálních 

potřeb objednatele uzavírat prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket (dále 

jen "e-tržiště") jednotlivé kupní smlouvy na dodávky baterií k notebookům, postupem 

stanoveným touto Rámcovou dohodou. 
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3. Smluvní podmínky výslovně neupravené v jednotlivých kupních smlouvách se řídí touto 
Rámcovou dohodou, jejíž nedílnou součástí je příloha Č. 1 "Počty a parametry". 

II. 

Předmět Rámcové dohody 

a postup pro uzavírání smluv v režimu e-tržiště 

1. Předmětem této Rámcové dohody je stanovení podmínek, za nichž budou po dobu 

účinnosti této Rámcové dohody uzavírány jednotlivé kupní smlouvy na dílčí plnění, tj . 

jednotlivé dodávky baterií k notebookům a převzetí vadných baterií dodavatelem 

k ekologické likvidaci. Dodavatel je povinen po dobu trvání Rámcové dohody dodávat 

stejné typy baterií v souladu s jeho nabídkou. 

2. Jednotlivé smlouvy na dílčí plnění budou uzavírány prostřednictvím e-tržiště postupem 

podle této Rámcové dohody v režimu daném nastavením systému e-tržiště. 

3. Objednatel bude prostřednictvím e-tržiště objednávat dílčí plnění, tj . jednotlivou dodávku 

baterií k notebookům formou objednávky, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy. 

Objednávka bude obsahovat zejména: 

• předmět koupě, tj. dodávku baterií k notebookům podle přílohy Č. 1 této Rámcové 

dohody, 

• jednotkovou cenu za baterii, 

• počet kusů baterií. 

4. Dodavatel v rámci dodávky baterií a dle potřeby objednavatele odebere od objednatele 

vadné baterie k ekologické likvidaci. Počet baterií určených k ekologické likvidaci je 

maximálně rovný počtu baterií dodaných. 

5. Předpokládané maximální množství baterií uvedené v příloze Č. 1 této Rámcové dohody je 

nezávazné a pouze orientační pro účely definování modelu dodávek ve výběrovém řízení. 

Skutečnost může být oproti předpokladu odlišná. 

6. Dodavatel je povinen objednávku, jež je návrhem na uzavření smlouvy, písemně potvrdit 

a nejpozději do tří (3) 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. 
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7. Objednatel řádnou dodávku baterií převezme a zaplatí za ně kupní cenu podle kupní 

smlouvy. 

8. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu koupě převzetím baterií a podepsáním 

dodacího listu příslušnou kontaktní osobou objednatele. 

9. Na objednatele přechází nebezpečí škody na předmětu koupě převzetím baterií a 

podepsáním dodacího listu příslušnou kontaktní osobou objednatele. 

10. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel není povinen objednat ani jednu dodávku baterií. 

11. Dodavatel v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny 
okolností. 

III. 

Dodací lhůta, místo a podmínky dodání . 

1. Dodavatel bude dodávat dílčí plnění, tj. konkrétní dodávky baterií v dodací lhůtě 15 dní od 

uzavření smlouvy do příslušného místa dodání odst. 3 tohoto článku. 

2. Dodavatel oznámí příslušné kontaktní osobě objednatele e-mailem nebo telefonicky 
nejméně 2 pracovní dny předem předpokládané datum a čas dodání baterií. Příslušná 
kontaktní osoba objednatele potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby 
dodavatele uvedenou v záhlaví této Rámcové dohody. 

3. Místem dodání baterií je sídlo objednatele, Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 
(administrativní budova lOKOVO). 

4. Dodávku baterií dle kupní smlouvy vždy převezme příslušná kontaktní osoba objednatele 

podpisem dodacího listu . 

5. V rámci dodávky baterií dle kupní smlouvy převezme příslušná kontaktní osoba dodavatele 

i vadné baterie k ekologické likvidaci. 

IV. 

Kupní cena a platební podmínky 

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

limitem 550000 Kč bez DPH. 

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

ke skončení této Rámcové dohody uplynutím doby určité stanovené na 12 měsíců od 

podpisu této Rámcové dohody oběma smluvními stranami a zároveň tohoto dne nedojde 
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k dosažení stanoveného celkového finančního limitu 550 000 Kč bez DPH, zůstává tento 

limit nedočerpán. 

3. Dodavatel je povinen dodávat stejné typy baterií po celou dobu trvání Rámcové dohody, 
tj. po dobu 12 měsíců od podpisu této Rámcové smlouvy oběma smluvními stranami. 

4. Jednotková cena za 1 ks baterie v příloze č. 1 "Počty a parametry" je cenou nejvýše 
přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady související s dodávkami baterií. 

5. Náklady dodavatele na odebrání vadných baterií od objednavatele a jejich ekologická 

likvidace jsou součástí jednotkové ceny za 1 ks baterie. 

6. Kupní cenu za dodávku baterií objednatel uhradí na základě faktur vystavených 
dodavatelem. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
právními předpisy a dále číslo této Rámcové dohody (číslo smlouvy objednatele vyznačené 
v jejím záhlaví). Přílohou faktury musí být dodací list potvrzený příslušnou kontaktní 
osobou objednatele. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-Ii obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-Ii 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 dohody 
objednateli. 

8. Splatnost faktur je stanovena na 15 kalendářních dní od 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. 

9. Objednatel neposkytuje zálohy. 

10. Změna jednotkové ceny uvedené v příloze Č. 1 "Počty a parametry" je možná pouze na 

základě změny právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH). 

11. Zvýšení jednotkové ceny za podmínky stanovené v tomto článku vyžaduje formu dodatku 
této Rámcové dohody. 

V. 
Sankce 

1. Pro případ prodlení s dodávkou baterií v dodací lhůtě dle článku III. odst. 1, smluvní strany 
sjednávají slevu 0,5 % z kupní ceny této dodávky baterií bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 
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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 100 Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je dodavatel 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení s odstraněním této vady. 

VI. 
Záruka za jakost 

1. Dodavatel poskytuje na baterie záruku za jakost po dobu záruční doby 6 měsíců od 

uskutečnění konkrétní dodávky. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu 

příslušnou kontaktní osobou objednatele. 

2. Baterie mají vady, jestliže nebyly dodány v souladu s touto Rámcovou dohodou nebo 

konkrétní kupní smlouvou, zejména pokud nebyly dodány ve sjednaném množství a pokud 

nesplňují požadované technické parametry podle přílohy č. 1 "Počty a parametry". 

3. Dodavatel zaručuje objednateli, že baterie dodané v souladu s touto Rámcovou dohodou 

budou: 

a. nové a nepoužité, 

b. plně funkčnC 

c. bez materiálových, výrobních, a jiných vad, 

d. 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 na adresu: servis.proho@outocont.cz, tel: +420910973431 . 

5. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Odstraněním 

vady se rozumí výměna baterie za jiný, bezvadný kus. 

6. Dodavatel garantuje odstranění vady do 10 pracovních dní od nahlášení vady, pokud 

nebude dohodnuto jinak. 

7. Záruční vady budou odstraňovány bezplatně. 

8. Nevymění-Ii dodavatel dodanou vadnou baterii za bezvadnou ve lhůtě uvedené v odst. 6 

tohoto článku, je objednatel oprávněn odstoupit od Rámcové dohody. 

9. Nebyla-Ii do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá kupní cena podle konkrétní 
kupní smlouvy, objednatel není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení reklamace. 
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VII. 

Trvání Rámcové dohody 

1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců od podpisu této Rámcové 

dohody oběma smluvními stranami, nebo do dosažení celkového finančního limitu 

stanoveného v článku IV. této Rámcové dohody podle toho, jaká skutečnost nastane dříve . 

VIII. 

Zrušení Rámcové dohody 

1. Po dobu účinnosti této Rámcové dohody lze Rámcovou dohodu zrušit pouze písemnou 

dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Rámcové dohody. 

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

• Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě podstatného 

porušení povinnosti ze strany dodavatele, kterým je prodlení dodavatele s termínem 

dodání baterií překračující 10 pracovních dní. 

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

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

za dodávku zboží překračující 10 pracovních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty 

k nápravě poskytnuté objednateli dodavatelem v písemné upomínce (urgenci) 

doručené objednateli. 

• Objednatel má právo od Rámcové dohody odstoupit, jestliže dodavatel vstoupí do 

likvidace, je-Ii na jeho majetek prohlášen konkurz nebo byl-Ii zamítnut návrh na 

prohlášení konkurzu na jeho majetek, jestliže tento nepostačuje ani ke krytí nákladů 

konkurzního řízení. 

3. Odstoupením od Rámcové dohody smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu 

vůle odstoupit od Rámcové dohody druhé smluvní straně. 

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

peněžité nároky. 

X. 
Právní režim a řešení sporů 

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

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

dosáhnout dohody smírnou cestou. 

3. Nebude-Ii smírného řešení dosaženo, bude spor řešen soudně. 

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

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti Rámcovou 

dohodu a veškeré potvrzené objednávky zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý 

vzdálený přístup (internetové stránky objednatele a e-tržiště). 

2. Smluvní strany se budou vzájemně a neprodleně informovat o změně údajů týkajících se 

jejich identifikace. Tyto změny nevyžadují formu dodatku této Rámcové dohody. 

3. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je 

zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem 

objednatele jednat dle této Rámcové dohody je Bc. Jan Kačírek, e-mail : 

jan.kacirek@nku.cz, telefon: 233045208, 724050912. 

Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem dodavatele jednat dle této Rámcové dohody 

je Jitka Škubová, email : jitka.skubova@autocont.cz, tel: +420 720 756 469 

4. Tato Rámcová dohoda 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 dohodě. 

5. Dodavatel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontroleL ve 

znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží 

objednatel a jeden dodavatel. 

7. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 
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8. Smluvní strany prohlašují, že si Rámcovou dohodu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a 

že nebyla uzavřena pro žádnou smluvní stranu za jednostranně nevýhodných podmínek, 

na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Přílohy: 

Příloha č. 1" Počty a parametry" 

3 O -00- 2017 V Praze dne ................ . 
2 B -06- 2017 

V Praze dne .................... .. 

/ 
.............. 1. ................ .. 

/ 
Mgr. Zdeněk Šír 

I 

ředitel odboru informatiky místopředsed představenstva 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad AutoCont CZ a.s. 

AUTOCONT 10 

AutOCont CZ 
Líbalova 1/2348 1~9S0" Praha 

Tel.: 910 972111 'f O Praha 4 
DiČ : CZ47~%ng 970 102 
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Informace pro uchazeče: 

Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen "NKÚ/f) ke své činnosti potřebuje zajistit dodávku maximálně 230 ks 

baterií pro specifikovaný typ notebooku za nabídnutou cenu s odběrem dle potřeby po dobu 12 měsíců 

od podepsání rámcové dohody (maximální počet odebraných baterií nemusí být dosažen, bude závislé na 

aktuální potřebě) . 

NKÚ zároveň v rámci dodávek nových baterií požaduje možnost odebrání vadných baterií k ekologické 

likvidaci. 

Nově dodané baterie nemusí být originální, mohou být repasované nebo alternativní, se standardní 

zárukou. 

Požadované parametry: 

1) Baterie pro notebook Lenovo ThinkPad T430, typ 70++ (9 cell). 

2) 1l,lV / 8,4Ah, 94Wh nebo kapacitně obdobná . 

3) Záruka min 6 měsíců. 

Nabídkovou cenu za 1 ks baterie prosím doplňte do buňky FS na listu "Nabídková cena" 



NABíOKOVÁ CENA 

POLOŽKA Měrná jednotka (MJ) 

Baterie k noteboOKu Lenovo T430 MBI2222 - Laptop Battery 9cell KS 

UPOZORNĚNI 

Účastník nesmí v tabulce nic měnit (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli mazat a přepisovat) . 
Účastník pouze doplní svou nabídkovou cenu do příslušné buňky. 

maxímální počet 

dodaných baterií 

(počet MJ) 

230 

Nabídkovou cenu ze zažlucené buňky I 5 účastník doplní do elektronického nabídkového formuláře do 208Čk:Ó'~~~á cena s DPH" 

~ 

příloha č. 1 - Počty a parametry 

Jednotková Jednotková 
cena za MJ DPH 21 % cena za MJ 

Kč bez DPH Kč včetně DPH 

1000,00 Kč 210,00 Kč 1210,00 Kč 

AUTOCONT" 10 

AutoCont CZ a.s. Praha 
Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4 

Tel.: 91097.2 111, fax : 910 970102 
Dle: CZ47676795 

Nabídková cena za 

maximální množství 

baterií Kč 

včetně DPH 

278 300,00 Kč 
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