RÁMCOVÁ SMLOUVA
(dále jen smlouva)
NA „DODÁVKY v rámci veřejné zakázky BioMediC - spotřební materiál, část ..........“
Smluvní strany
Objednatel:

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Sídlo: Husova 3, 306 05 Plzeň
IČ: 00213208
Bankovní spojení: KB a.s.

DIČ: CZ00216208
Číslo účtu: 61633311/0100

Jednající (zastoupený):
prof. MUDr. Borisem Kreuzbergem, CSc., děkanem fakulty
tel.: 377 593 440
fax: 377 593 449 e-mail: Boris.Kreuzberg@lfp.cuni.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jana Pexová, manažerka Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni
tel.: 377 593 446
fax: 377 593 449 e-mail: opvavpi@lfp.cuni.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
Dodavatel č. 1: ....................................................................................................................................
Sídlo: .........................................................................................................................
IČ: ........................................................ DIČ: .................................... ..............
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném ………........... soudem v …….............…
oddíl ..................... vložka ........................................................................................
Bankovní spojení: .................................. Číslo účtu: ............................................
Jednající (zastoupený):
.....................................................................................................................................
tel.: .................... fax: .................. e-mail: ...........................................................
Kontaktní osoba:
....................................................................................................................................
tel.: ................... fax: .................. e-mail: ...........................................................
Dodavatel č. 2:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeným ………. soudem v ………
oddíl
vložka
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající (zastoupený):
tel.:
fax:
Kontaktní osoba:

e-mail:

tel.:

e-mail:

fax:
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Dodavatel č. 3:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeným ………. soudem v ………
oddíl
vložka
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající (zastoupený):
tel.:
fax:
Kontaktní osoba:

e-mail:

tel.:

e-mail:

fax:

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé
uzavřely dle § 11 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“) a § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen
„ObchZ“), tuto rámcovou smlouvu (dále jen „rámcová smlouva“) na „Dodávky v rámci veřejné
zakázky BioMediC - spotřební materiál, část .............“(dále jen „Dodávky“).
Čl. I
Předmět rámcové smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek (dále jen „obchodní podmínky“), platných pro
dodávky specifikované v čl. III této rámcové smlouvy. Dodávky budou realizovány
Dodavatelem, na základě objednávek, které Objednatel zašle Dodavateli.
2. Konkrétní objednávky na dodávky budou zasílány na základě výsledku Minitendru postupem
stanoveným v souladu s § 92 odst. 3 ZVZ v článku II. této smlouvy.
Čl. II
Podmínky Minitendru
1. Minitendrem se rozumí postup, ve kterém je Objednatelem zadána veřejná zakázka na základě
této smlouvy a jehož výsledkem je zaslání objednávky (dále jen „Minitendr“). Minitendry slouží
pro výběr konkrétního Dodavatele díla pro zpracování dílčího plnění dle specifikací
upřesněných Objednatelem.
2. Objednatel oznámí všem Dodavatelům úmysl zadat dílčí zakázku na základě této smlouvy
v Minitendru, a to formou výzvy k předložení nabídky v rámci Minitendru.
3. Výzva bude dostatečně podrobná a určitá tak, aby Dodavatel byl schopen zpracovat nabídku
na plnění příslušné dílčí zakázky.
4. Každá výzva musí obsahovat


identifikační údaje Objednatele,



identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby



jedinečný popis požadovaného plnění - předpokládaný počet dílčího plnění, místo
plnění
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požadovaná doba plnění



údaje o hodnotících kritériích a metodě hodnocení - hodnocení bude probíhat na
základě:
o

nejnižší nabídkové ceny - v případě, že Objednatel obdrží shodné nabídkové
ceny, bude probíhat vícekolové výběrové řízení.
nebo

o


ekonomické výhodnosti

lhůta, způsob a místo podání nabídky

5.

Smluvní strany se dohodly, že výzva se bude považovat za odeslanou okamžikem, kdy
Objednatel zašle emailovou zprávu na adresu kontaktní osoby uvedené Dodavatelem.

6.

Dodavatelé se zavazují udržovat v řádném provozu prostředky emailové komunikace tak, aby
mohli řádně obdržet výzvu odeslanou Objednatelem.

7.

Nabídky musí obsahovat minimálně

8.



identifikaci Objednatele



identifikaci jedinečného popisu požadovaného plnění



údaje odpovídající hodnotícím kritériím uvedeným ve výzvě



podpis Dodavatele

Objednatel zmocňuje k zadávání Minitendrů následující své pracovníky:


Ing. Jana Pexová, manažerka Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni,
opvavpi@lfp.cuni.cz



Ing. Jaroslav Pojar, specialista
Jaroslav.Pojar@lfp.cuni.cz

pro

výběrová

řízení

pro

projekt

OP VaVpI,

Čl. III
Předmět plnění
Předmětem plnění podle této smlouvy jsou průběžné dodávky: ____________________________
________________________________________________________ (obecná specifikace vždy
dle konkrétní části). Technická specifikace a maximální cena konkrétních položek je uvedena
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Čl. IV
Termín a místo plnění, záruka
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu 36 měsíců.

2.

Dodavatel se zavazuje dodat Dodávky vždy nejpozději do ………… (bude doplněno vítězným
uchazečem - maximální nepřekročitelná dodací lhůty činí 14 kalendářních dnů) kalendářních
dnů ode dne doručení objednávky, nebude-li Objednatelem písemně stanoveno jinak.

3.

Dodavatel je povinen dodat dodávky ve lhůtě uvedené v čl. IV.2 a současně předložit
Objednateli dodací list.
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4.

Dodávka bude považována za dodanou jejím převzetím Objednatelem a podpisem dodacího
listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění.

5.

Objednatel nabývá vlastnické právo k dodávkám jejich převzetím. Přechod nebezpečí škody
na zboží se řídí ustanovením § 455 a násl. ObchZ.

6.

Místem plnění jsou všechna odborná pracoviště objednatele v územním obvodu Statutárního
města Plzeň; konkrétní místo dodání plnění a pracovník zodpovědný za převzetí jednotlivých
dodávek budou vždy vymezeny ve výzvě dle čl. II.4.

7.

Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců, která začíná běžet
okamžikem převzetí Dodávky Objednatelem.
Čl. V
Vady

1.

Dodavatel je povinen dodat Dodávku v množství, druhu a jakosti (technická specifikace) dle
objednávky a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové smlouvě.
Objednatel je povinen Dodávku převzít a zaplatit kupní cenu.

2.

Zjistí-li Objednatel vady týkající se druhu a jakosti Dodávky již při dodání, je oprávněn
odmítnout jejich převzetí.

3.

Vady, které Objednatel zjistí až po převzetí dodávky, je Dodavatel povinen odstranit nejpozději
do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním
náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle objednávky.
Čl. VI
Cena

1.

Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této rámcové smlouvy jsou považovány za
ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, obsahují cenu za dopravu do místa plnění, včetně
dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně
neuvedených.

2.

Změna nabídnutých jednotkových cen je možná pouze v případě změny zákonných sazeb
DPH, přičemž jako závazná se bere cena bez DPH.
Čl. VII
Platební podmínky

1.

Platba za uskutečněné Dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním
převodem na základě faktury, kterou Dodavatelem vystaví do 14 kalendářních dnů po řádném
předání a převzetí dodávky Objednatelem. Přílohou každé faktury bude zástupci obou stran
podepsaný dodací list potvrzující, že dodávka byla dodána Objednateli v požadovaném
množství a kvalitě.
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2.

Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení
Objednateli.

4.

Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu
Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

5.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit Dodavateli fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto rámcovou smlouvou nebo obecně závaznými právními
předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo
budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen
v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Nová lhůta v původní
délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury
Objednateli.

6.

Objednatel neposkytuje zálohy
Čl. VIII
Sankce

1.

Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli úhradu smluvní pokuty za nedodržení
termínu plnění dodávky zboží, a to ve výši 0,2 % z ceny zpožděné dodávky za každý
i započatý den prodlení. Celková výše sankce není omezena.

2.

V případě prodlení Dodavatele s odstraňováním vad reklamovaných Objednatelem v záruční
lhůtě je Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny reklamované dodávky
za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

3.

Okolnosti vylučující odpovědnost dle ust. § 374 ObchZ nemají vliv na povinnost platit smluvní
pokutu.

4.

Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce Dodavatele za Objednatelem (včetně pohledávky Dodavatele na zaplacení kupní
ceny).

5.

Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody.
Čl. IX
Zánik smlouvy

1.

Objednatel je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit při podstatném porušení této rámcové
smlouvy příslušným Dodavatelem. Odstoupení od rámcové smlouvy je účinné pouze ve
vztahu k Dodavateli, který se podstatného porušení smlouvy dopustil. Smluvní vztahy
Objednatele s ostatními Dodavateli tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od
rámcové smlouvy není důvodem k odstoupení od rámcové smlouvy ze strany ostatních
Dodavatelů.
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2.

Mimo případy stanovené ObchZ, se za podstatné porušení smlouvy považuje i:
- Prodlení Dodavatele s předáním zboží delším než 21 kalendářních dní
- nedodání i části zboží Dodavatelem ve smluvené kvalitě, či v kvalitě zboží obvyklé, pokud
Dodavatel do 7 kalendářních dnů od upozornění ze strany Objednatele nesjedná nápravu
dodáním zboží ve smluvené kvalitě, či v kvalitě zboží obvyklé.

3.

Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu. Výpovědní doba v délce
3 měsíců začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po dni, kdy byla písemná výpověď
doručena druhé straně.

4.

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran
ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před
skončením účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon
Čl. X
Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

2.

Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, a to jen
v těch částech, které nemají vliv na podmínky předmětného zadávacího řízení. Podstatná
změna rámcové smlouvy není přípustná. Za podstatnou změnu rámcové smlouvy jsou
považovány změny zadávacích podmínek (zejména změny v předmětu plnění, technické
specifikaci nebo v obchodních a platebních podmínkách), které by mohly mít vliv na okruh
původních uchazečů o veřejnou zakázku.

3.

Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů
a dalších údajů uvedených v této smlouvě, včetně ceny za předmět plnění.

4.

Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků dle této smlouvy a příslušných kupních smluv
nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.

5.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Technická specifikace a jednotkové ceny (Podrobnosti předmětu veřejné zakázky
dle Zadávací dokumentace výběrového řízení BioMediC - spotřební materiál)

6.

Tato smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluv stran obdrží po 2 vyhotoveních.

7.

Dodavatel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Řídící orgán operačního programu VaVpI bude mít v rámci kontroly právo přístupu,
a to po dobu 5 let od ukončení operačního programu (nejméně do konce roku 2023), k těm
částem nabídky, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních
právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že
budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2
písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Řídící orgán operačního
programu VaVpI je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele
dodavatele (viz příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr
dodavatelů - http://www.msmt.cz). Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou
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dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetnictví minimálně po dobu 5 let
od ukončení OP VaVpI, tj. nejméně do konce roku 2023. Ve stejné lhůtě je dodavatel povinen
poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů kontroly provádění projektu v rámci OP VaVpI a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě porušení povinnosti dle věty
čtvrté nebo páté tohoto odstavce bude dodavatel v kupní smlouvě zavázán uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny bez DPH za každé jednotlivé porušení této smluvní
povinnosti.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
V Plzni, dne:
Zástupce Objednatele

(za Objednatele)

Dodavatel č. 1
V ................................, dne: ...............................
...........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Dodavatel č. 2
V
, dne:

Dodavatel č. 3
V
, dne:
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PŘÍLOHA Č. 1
Bude doplněna dle nabídky uchazeče: oceněný položkový seznam komodit.
Každý uchazeč bude mít vlastní přílohu.
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