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                                                                                                     Sp..zn.: 529/20-NKU180/638/20

Smluvní strany

Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou dohodu:

I.
Úvodní ustanovení

1. Účelem této Rámcové dohody je zajištění včasných, řádných, kvalitních a maximálně efektivních 
dodávek elektrických přístrojů na přípravu kávy (dále jen „kávovarů“) včetně prvotního 
zprovoznění, nastavení a instruktáže pro kompletní obsluhu v místě používání. 

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 kávovarů, postupem stanoveným touto Rámcovou 
dohodou.

RÁMCOVÁ DOHODA
na dodávky kávovarů

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel Objednatel

Č. smlouvy  Č. smlouvy  1 0 9 / 1 8 0 / 2 0 2 0

Z + M Logistics, spol. s r.o. Česká republika – 
Nejvyšší kontrolní úřad

Se sídlem Gorkého 621/26, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava

Se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7

PSČ 702 00 PSČ 170 04
Zastoupena Davidem Ševčíkem Zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem
Funkce jednatelem společnosti Funkce ředitelem odboru hospodářské 

správy
IČ 28650808 IČ 49370227
DIČ CZ28650808 DIČ není plátce DPH
Zapsaná
v OR

vedeném u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl C, vložka 
36919

Kontaktní 
osoba/y Petr Holaň Kontaktní osoba Hana Čermáková

Funkce regionální manažer 
obchodních zástupců Morava

Funkce referent oddělení správy majetku 

Tel. 775 700 175 Tel. 233 045 251, 724 343 232
E-mail petr.holan@zmgroup.cz E-mail hana.cermakova@nku.cz
Bank. spojení 6215432/0800 Bank. spojení 30027001/0710

mailto:hana.cermakova@nku.cz
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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 „Tabulka nabídková cena“ a příloha č. 2 
„Parametry (technická specifikace)“. 

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 
kávovarů (v odpovídajícím balení včetně dopravy, složení, prvotního zprovoznění, nastavení a 
instruktáže pro kompletní obsluhu v místě používání. Dodavatel je povinen po dobu trvání 
Rámcové smlouvy dodávat stejné typy kávovarů v souladu s jeho nabídkou.

2. Jednotlivé kupní smlouvy na dodávky kávovarů 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 
kávovarů formou objednávky, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka bude 
obsahovat zejména: 
 předmět koupě, tj. dodávku kávovarů I. nebo II. kategorie včetně prvotního zprovoznění, 

nastavení a instruktáže pro kompletní obsluhu v místě používání podle Parametrů 
(technické specifikace), uvedené v příloze č. 2 této Rámcové smlouvy, 

 jednotkové ceny za vybrané položky, uvedené v příloze č. 1 této Rámcové smlouvy,
 měrné jednotky vybraných položek, uvedené v příloze č. 1 této Rámcové smlouvy,
 místo dodání kávovarů.

4. Objednatel připouští, že dodavatel v průběhu trvání této rámcové dohody může nabídnout 
objednateli k odběru jiný typ kávovaru, než které dodavatel nabízí dle přílohy č. 2 „Parametry 
(technická specifikace), za předpokladu, že má vlastnosti stanovené v této rámcové dohodě a že 
splňuje materiálové, kvalitativní a technické parametry uvedené jako minimální v příloze č. 2  
„Parametry (technická specifikace) a objednatel jiné kávovary na základě předloženého 
vzorového a zkušebního kávovaru schválí. Objednatel má právo jiný typ kávovaru než 
vysoutěžený ve výběrovém řízení neschválit.

5. Předpokládané množství kávovarů uvedené v příloze č. 1 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 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 
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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.

7. Objednatel řádnou dodávku kávovarů převezme a zaplatí za ně kupní cenu podle kupní smlouvy.

8. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu koupě převzetím kávovarů a podepsáním 
dodacího listu příslušnou kontaktní osobou objednatele uvedenou v článku III. odst. 6 této 
Rámcové smlouvy. 

9. Na objednatele přechází nebezpečí škody na předmětu koupě převzetím kávovarů a podepsáním 
dodacího listu příslušnou kontaktní osobou objednatele uvedenou v článku III. odst. 6 této 
Rámcové dohody. 

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

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 kávovarů dle jednotlivých kupních 
smluv v dodací lhůtě 15 dní od uzavření té které kupní smlouvy do příslušného místa dodání 
podle odstavce 3 tohoto článku.

2. Dodavatel oznámí příslušné kontaktní osobě objednatele uvedené v odstavci 3 tohoto článku e-
mailem nebo telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem předpokládané datum a čas dodání 
kávovaru. Příslušná kontaktní osoba objednatele uvedená v odstavci 3 tohoto článku potvrdí 
termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby dodavatele uvedenou v záhlaví této 
Rámcové dohody. 

3. Místem dodání kávovarů jsou sídlo objednatele a sídla územních odborů objednatele na níže 
uvedených adresách:

Lokalita Adresa Kontaktní osoba

Praha Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7,
budova TOKOVO

Hana Čermáková,
mobil: 724343232
hana.cermakova@nku.cz

Brno Kotlářská 931/53, 602 00 Brno Martina Kolářová, 
mobil: 724062551
martina.kolarova@nku.cz

České Budějovice
Dr. Stejskala 111/6, 370 01 České 
Budějovice

Drahomíra Nováčková, 
mobil: 725313241
drahomira.novackova@nku.cz

Hradec Králové Habrmanova 19/1, 500 02 Hradec Králové Lucie Jacková, 

mailto:hana.cermakova@nku.cz
mailto:martina.kolarova@nku.cz
mailto:drahomira.novackova@nku.cz
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mobil: 727916738
lucie.jackova@nku.cz

Jihlava Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava Alena Kalášková, 
mobil: 724073747
alena.kalaskova@nku.cz

Liberec 1. máje 97/25, 460 07 Liberec Valerie Junová, 
mobil: 724061374
valerie.junova@nku.cz

Olomouc Na Šibeníku 1179/5, 779 00 Olomouc Eva Koubková, 
mobil: 720043548
eva.koubkova@nku.cz

Ostrava Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava Marcela Kropáčková, 
mobil: 724087242
marcela.kropacova@nku.cz

Plzeň Martinská 141/2, 301 00 Plzeň Milena Benediktová, 
mobil: 720043415
milena.benediktova@nku.cz

Ústí nad Labem
Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad 
Labem

Marcela Jeníkovská, 
mobil: 720043502
marcela.jenikovská@nku.cz

4. Dodávku kávovarů dle kupní smlouvy vždy převezme příslušná kontaktní osoba objednatele 
uvedená v odstavci 3 tohoto článku podpisem dodacího listu.

IV.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena za celkové plnění na základě této Rámcové dohody je stanovena celkovým finančním 
limitem 743 000 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 36 měsíců od podpisu 
této Rámcové dohody oběma smluvními stranami a zároveň tohoto dne nedojde k dosažení 
stanoveného celkového finančního limitu 743 000 Kč bez DPH, zůstává tento limit nedočerpán. 

3. Jednotkové ceny za položky spolu s měrnými jednotkami jsou uvedeny v příloze č. 1 „Tabulka 
nabídková cena“. Jednotkové ceny uvedené v této příloze jsou cenami nejvýše přípustnými, které 
zahrnují veškeré náklady související s dodávkami kávovarů. 

4. Prvotní zprovoznění, nastavení, instruktáž pro kompletní obsluhu a doprava kávovarů je součástí 
kupní ceny.

5. Kupní cenu za dodávku kávovarů objednatel uhradí na základě faktur vystavených dodavatelem. 
Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a 
dále číslo této Rámcové dohody (číslo rámcové dohody objednatele vyznačené v jejím záhlaví) a 

mailto:lucie.jackova@nku.cz
mailto:alena.kalaskova@nku.cz
mailto:valerie.junova@nku.cz
mailto:eva.koubkoba@nku.cz
mailto:marcela.kropacova@nku.cz
mailto:milena.benediktova@nku.cz
mailto:marcela.jenikovsk%C3%A1@nku.cz
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číslo konkrétní kupní smlouvy vygenerované systémem e-tržiště. Přílohou faktury musí být dodací 
list potvrzený příslušnou kontaktní osobou objednatele uvedenou v článku III. odst. 3 této 
Rámcové dohody. 

6. 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 dohody objednateli.

7. Splatnost kupní ceny za dodávku kávovarů podle té které 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.

8. Objednatel neposkytuje zálohy.

9. Změna jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 „Tabulka nabídková cena“ je možná pouze na 
základě změny právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH).

10. Zvýšení jednotkových cen za podmínky stanovené v tomto článku vyžaduje formu dodatku této 
Rámcové dohody.

V.
Sankce

1. Pro případ prodlení s dodávkou kávovarů podle předmětné kupní smlouvy v dodací lhůtě smluvní 
strany sjednávají slevu 0,5 % z kupní ceny této dodávky kávovarů 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 se sjednává smluvní pokuta 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.

4. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty 
dodavateli.
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VI.
Záruka za jakost

1. Dodavatel poskytuje na kávovary záruku za jakost po dobu záruční doby 24 měsíců od 
uskutečnění konkrétní dodávky. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu 
příslušnou kontaktní osobou objednatele uvedenou v článku III. odst. 3 této Rámcové dohody.

2. Kávovary mají vady, jestliže nebyly dodány v souladu s touto Rámcovou dohodou nebo konkrétní 
kupní smlouvou, zejména pokud nebyly dodány ve sjednaném sortimentu a množství, pokud 
nesplňují požadované technické parametry podle přílohy č. 2 „Parametry (technická 
specifikace)“. 

3. Dodavatel zaručuje objednateli, že kávovary dodané v souladu s touto Rámcovou smlouvou 
budou:

a. nové a nepoužité,
b. plně funkční,
c. bez materiálových, výrobních, vzhledových a jiných vad,  
d. použitelné v České republice; v této souvislosti dodavatel zaručuje objednateli, že 

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

e. 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: Petr Holaň, mobil: 775700175, e-mail: petr.holan@zmgroup.cz, adresa: Gorkého  
621/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

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 uvedení kávovarů do funkčního stavu.

6. Dodavatel garantuje zahájení odstraňování záruční vady kávovarů do 2 pracovních dní od 
nahlášení vady objednatelem a její odstranění do 10 pracovních dní od nahlášení vady, pokud 
nebude dohodnuto jinak.

7. Záruční vady budou odstraňovány bezplatně. 

8. Neuvede-li dodavatel kávovary do funkčního stavu v této lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit 
od Rámcové dohody.

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

mailto:petr.holan@zmgroup.cz
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10. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

VII.
Trvání Rámcové dohody

Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou 36 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 kávovarů 
překračující 14 dní.

 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od rámcové dohody, pokud dodavatel přestane být 
poskytovatelem náhradního plnění nebo nebude schopen či oprávněn dodávat veškeré zboží 
objednateli v režimu náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů.

 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 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté 
objednateli dodavatelem v písemné upomínce (urgenci) doručené objednateli. 

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.
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IX.
Prohlášení dodavatele

1. Dodavatel prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat kávovary podle této rámcové dohody, a 
to v režimu náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o zaměstnanosti“).

2. Dodavatel prohlašuje, že v souladu se zákonem o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních 
dní od zaplacení realizované dodávky kávovarů vloží údaje požadované zákonem o zaměstnanosti 
do evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro tento 
účel vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V této souvislosti  se dodavatel  zavazuje, že 
každá jím vystavená faktura  za realizovanou dodávku zboží bude obsahovat výslovné znění ve 
smyslu, že se dodavatel zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dní od zaplacení realizované 
dodávky zboží vložit údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do evidence Ministerstva práce 
a sociálních věcí, a že se jedná o náhradní plnění ve smyslu zákona o zaměstnanosti. 

X.
Právní režim a řešení sporů

1. Tato Rámcová dohoda 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.

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.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto Rámcovou dohodou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Dodavatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této Rámcové dohody a veškerých 
potvrzených objednávek, tj. kupních smluv na internetových stránkách objednatele, na e-tržišti a 
na profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem. 

3. Smluvní strany se budou vzájemně a neprodleně informovat o změně údajů týkajících se jejich 
identifikace (včetně změny adresy, kontaktní osoby a jejího e-mailu a telefonního čísla). Tyto 
změny nevyžadují formu dodatku této Rámcové dohody.
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4. Dodavatel bude objednatele rovněž bezodkladně informovat o veškerých změnách majících 
dopad na jeho schopnost a oprávněnost poskytovat objednateli dodávky kávovarů v režimu 
náhradního plnění ve smyslu zákona  o zaměstnanosti.

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 kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.

6. Tato Rámcová dohoda může být měněna pouze formou písemných vzestupnou číselnou řadou 
číslovaných dodatků této Rámcové dohody podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou 
případů výslovně uvedených v této Rámcové dohodě.

7.  Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána elektronickými  
podpisy.

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

Přílohy:

Příloha č. 1 „Tabulka nabídková cena“

Příloha č. 2 „Parametry (technická specifikace)“

V Praze dne V  Ostravě dne 

   ………………………….............................. …………………………………………………….

                          objednatel       poskytovatel

                   Ing. Vladimír Sloup David Ševčík
            ředitel odboru hospodářské správy                                 jednatel společnosti

   Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad                                       Z + M Logistics, spol. s r.o.
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