
RÁMCOVÁ smlouva na nákup a servis pneumatik  

uzavřená podle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále  jen „NOZ“) 

 

 

S m lu v ní  s tra n y  

 

      Náz ev :  

           se sídlem:   

          zastoupená:     

          IČ:   

          DIČ:   

          bank. spojení:  

          číslo účtu:        

         zapsána v OR/ŽR vedeném          

jako prodávající (dále jen „prodávající“) 

 

           příspěvková organizace Technické služby města Jičín 

           se sídlem: Textilní 955, 506 01, Jičín   

           zastoupená: Ing. Čeněk Strašík, ředitel  

           IČ: 64814467   

           DIČ: CZ64814467   

          

jako kupující (dále jen „kupující“) 

 

                  I. Úvodní ustanovení 

 

1. Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na výsledek výběrového řízení na zakázku 

„NÁKUP A SERVIS PNEUMATIK“ a nabídky prodávajícího ze dne……… 

 

2. Smlouva o dodávkách je uzavírána s ohledem na záměr prodávajících směřující k 

prodeji zboží a vůli kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž realizace dílčích plnění 

podle této smlouvy bude uskutečňována prostřednictvím jednotlivých objednávek kupujícího. 

 

II. Předmět smlouvy 

  

1. Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy zajišťovat formou dílčího plnění 

dodávky pneumatik specifikovaných v objednávce (dále jen „zboží“) a provádění servisu 

pneumatik (demontáž kola z nápravy, demontáž pneu z disku, oprava pneu, montáž pneu na 

disk, montáž na nápravu) rovněž dle objednávky kupujícího. Přílohou č. 1 této rámcové 

smlouvy je tabulka s požadovanými typy pneumatik. 
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       2. Dodávané pneumatiky budou homologované, nové, nepoužité a musí odpovídat normě 

kvalitativně odpovídající rychlostní a váhové kategorii a vzhledu pneumatiky – ISO I.A. a 

opatřeny štítkem dle nařízení ES č. 1222/2009. 

       3. Servis bude prováděn i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, s přednostním 

provedením prací na popelářských vozidlech kupujícího. 

       4. Doba trvání rámcové smlouvy se sjednává na dobu určitou, od účinnosti rámcové 

smlouvy do 31. 12. 2024. Jednotlivá dílčí plnění dle této rámcové smlouvy budou prodávajícím 

poskytována v tomto období. 

  

III. Specifikace zboží a cena 

 

1. Cena zboží a servisu dohodnutá dle této smlouvy a uvedená v příloze č. 1 této smlouvy, 

je platná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu platnosti této smlouvy a zahrnuje 

veškeré náklady prodávajících na plnění smlouvy (včetně odvozu a bezplatné likvidace 

pryžového odpadu) a může být měněna jen v případě změny sazby DPH.  

 

 

IV. Dodací podmínky  

 

1. Dílčí objednávky zboží a servisu budou prováděny prostřednictvím telefonických 

objednávek, popř. objednávek činěných prostřednictvím elektronické pošty na adresu 

prodávajícího:………………, při objednání plnění a vyúčtování se bude vycházet 

z jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. K dodání dílčího plnění 

bude docházet bezprostředně po jeho objednání s přihlédnutím k dostupnosti požadovaných 

pneumatik. Prodávající je povinen předání zboží kupujícímu avizovat alespoň 5 hodin před jeho 

uskutečněním. K nástupu na provedení servisních prací dojde nejpozději do 1 hodiny od 

nahlášení požadavku kupujícím. 

 

2. Místo plnění:               Textilní 955, 506 01, Jičín  

3. Místo provádění servisu:  v sídle prodávajícího 

 

4. Zboží se považuje za dodané jeho převzetím a podepsáním dodacího listu. Se zbožím 

bude předán dodací list a další doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, popř. 

doklady stanovené obecně závaznými předpisy. 

 

 

V. Přechod vlastnictví ke zboží a nebezpečí škody na věci 

 

1. Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. 

 

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním dodacího listu o převzetí 

zboží při jeho faktickém předání. 

 

 

VI. Platební podmínky 

 

1. Prodávající vystaví na dodané zboží a provedené servisní práce fakturu po převzetí 

plnění odpovědným zástupcem kupujícího. Faktury musí odpovídat svou povahou daňovému 

dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v 

§ 435 NOZ, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
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2. Datum splatnosti faktury se stanoví do 30 dnů od doby jejího doručení kupujícímu. 

Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady je splněna okamžikem, kdy byla dlužná částka 

odepsána z účtu kupujícího. 

 

3. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti určené zákonem a smlouvou nebo je 

věcně nesprávná, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž 

se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 

4. Nezaplatí-li kupující kupní cenu za dodané zboží včas, je povinen uhradit prodávajícímu 

úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013, kterým se určuje 

výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 

upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 

osob. 

 

VII. Záruční doba a vady zboží 

 

1. Nesplňuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 2099 NOZ, má 

vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech, 

nutných k užívání zboží. 

 

2. Záruční doba na dodané pneumatiky činí 24 měsíců a na servisní práce 24 měsíců. 

Záruční lhůta běží ode dne převzetí zboží nebo prací. Prodávající odstraňuje oprávněně 

reklamované vady bezplatně. 

 

3. Vady zjištěné po převzetí nebo zjištěné později v záruční době je prodávající povinen 

odstranit a to podle požadavku kupujícího podle povahy závady, buď výměnou věci nebo její 

opravou a to nejpozději do 1 dne od uplatnění reklamace. 

 

       4. Vady zboží uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese prodávajícího. Neodstraní-li 

prodávající reklamované vady ani do 5 dnů po stanoveném nebo dohodnutém termínu, je 

kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady je povinen uhradit kupujícímu prodávající. 

        5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího 

pokládají prodlení s dodáním zboží v rámci jednotlivých objednávek nebo prodlení 

s provedením servisních prací a dále nedodržení kvality (nesplnění parametrů uvedených 

v příloze č. 1 smlouvy). 

        Tato porušení zakládají oprávnění kupujícího od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být 

provedeno písemnou formou a jeho účinky nastávají dnem jeho doručení prodávajícímu. 

 

 
                  VIII. Smluvní pokuty 

             1. Pokud se prodávající dostane do prodlení s předáním příslušného dílčího plnění, zaplatí 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,-- Kč za každý kalendářní den prodlení. Prodávající 

není povinen uhradit kupujícímu tuto smluvní pokutu v případě, že jeho prodlení s předáním 

příslušného dílčího plnění bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

       2. Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktury je prodávající oprávněn 

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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       3. Pokud prodávající neodstraní vady zjištěné po převzetí zboží nebo vady v rámci záruky 

ve stanoveném termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu 200,-- Kč za každou vadu a den 

prodlení. 

      4. Smluvní strany výslovně ujednávají, že kupující má právo oproti pohledávce prodávajícího 

na zaplacení kupní ceny, kterou je povinen uhradit prodávajícímu na základě dílčího plnění - 

objednávky, v souladu s ust. § 1982 a násl. Občanského zákoníku, jednostranně započítat 

veškeré své pohledávky vůči prodávajícímu vzniklé na základě této smlouvy, zejména 

pohledávky z titulu smluvních pokut. 

 
 

IX. Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran 

ustanoveními občanského zákoníku. 

 

2. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle 

tohoto nařízení zakazuje se (v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli 

veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 

13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 

2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU 

a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu 

či orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve 

smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % 

hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

 

3. V případě uplatnění sankcí, které vyplývají z Nařízení přijatých Evropskou unií vůči 

Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, kdy sankce přijaté na 

evropské úrovni jsou přímo použitelné v každém členském státě EU, a které budou směřovat 

vůči prodávajícímu a dalším osobám (zejm. poddodavatelům), není možné pokračovat v plnění 

této zakázky. Prodávající bere na vědomí, že k zániku této smlouvy dochází automaticky na 

základě uplatnění příslušných sankčních opatření a smlouva zaniká pro nemožnost plnění dle 

ust. § 2006 odst. 1 a § 2007 zák. č. 89/2012 sb., občanský zákoník. Kupující oznámí neprodleně 

tuto skutečnost (zánik smlouvy) prodávajícímu. Dle Nařízení o sankcích nemůže být uspokojen 

žádný nárok prodávajícího na náhradu škody v důsledku ukončení smlouvy, jelikož zákaz 

náhrady škody je v Nařízení přímo zakotven. 

 

4. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy pro důvody 

uvedené v čl. VII bod 5. 

 

5. V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání 

smírem, v případě soudního sporu bude věc projednávána soudem příslušným podle 

občanského soudního řádu.   

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548
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6. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku, podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž kupující obdrží 1 vyhotovení 

a prodávající 1 vyhotovení. 

 

8. Tato smlouva je platná dnem podpisem obou smluvních stran a účinná dnem uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Vzhledem k tomu, že tato smlouva 

podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., smluvní strany se dohodly, že kupující, jenž 

je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle neprodleně po uzavření smlouvu 

včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, 

s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti 

uveřejnění.  

Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných 

dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a 

výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se 

plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za 

důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

 

 

Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím 

obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

V..................... dne ………….     V ………………. dne ………………

                

 

 

za prodávajícího                                                  za kupujícího 


