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Rámcová dohoda
ve smyslu zák. č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v úánném znění

Nákup pracovních oděvů - část C - Stravovací úsek
1.

Smluvní strany

SlaUnné lázně Třeboň s.r«.
Se sídlem:

IČ:
DIČ;
Zastupuje:

Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
25179896
CZ25179896
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Jednatel

Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
(dále též „Kupující)
a

ILLA & Partners s.r.o.
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastupuje:

Bohdanečská 2,90 17 Praha 9 - Vinoř
05078881
CZ05078881
výkonná ředitelka

Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
(dále též „Prodávajíd")
(společně dále též „smluvní straný")
uzavírají tuto Rámcovou dohodu (dále též „Smlouva"), a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v úSnném znění (dále též „ZZVZ") a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, v platném znění.

Preambule
Tato Smlouva je uzavírána na základě a v souladu s výsledky zadávadho řízení na uzavření Rámcové
dohody s názvem „Nákup pracovních oděvů, část C - Sta^vovad úsek" (dále též „Zadávad
řízenT), které bylo konáno v režimu ZZVZ.

1.
Předmět Smlouvy
1) Předmětem této Smlouvy je stanovení právního rámce a úprava práv a povinností stran pro
zadávání a realizad díldd) veřejnýdi zakázek na dodávku ochranných / pracovních oděvů (dále t^
„zbožT).
2}

Zboží je blíže spedfikováno v příloze Seznam poptávanýdi oděvů, která je nedílnou součástí této
Smlouvy.

3) V příloze Seznam poptávaných oděvů jsou stanoveny závazné parametry, podmínky a data, která
jsou vyžadována Kupujícím ve vztahu k jednotlivým kategoriím dodávaného zboží.

n.
Uzavírání Dílčích objednávek
1)

Dílčí dodávky budou realizovány na základě Dílčích objednávek, které Kupujíd doručuje
Prodávajícímu formou e-mailu na adresu Prodávajícího. Objednávka Kupujícího musí přesně
specifikovat druh, množství zboží a veškeré relevantní základní znaky tak, aby nemohlo dojít
k záměně zboží, a množství zboží.

2)

Prodávající se zavazuje Dílčí objednávku potvrdit do 3 pracovních dnů od jejího doručení, a to emailem na kontaktní adresu Kupujícího.

3)

Nebude-li v Dílčí objednávce uvedeno jinak, je Prodávající povinen dodat zboží do 2 týdnů od
uzavření Dílčí objednávky. V případě, že se bude jednat o zboží zakázkové výroby na míru, činí
uvedená lhůta 8 týdnů od uzavření Dílčí objednávky.

4)

Připadne-li konec lhůty dle výše uvedeného na sobotu, neděli, popř. svátek, není Prodávající v
prodlení, dodá-li zboží nejbližší pracovní den do 14;00 hod.

III.
Základní podmínky a výhrady
1)

Smluvní strany berou na vědomí, že počty kusů a četnost odběru zboží dle Seznamu poptávaných
oděvů jsou pouze orientační, resp. rámcově stanovené a předpokládané. Kupující se tak touto
Smlouvou nezavazuje ke konkrétnímu odběru určitých kusů, a to ani ve vztahu k jednotlivým
položkám, ani ve vztahu k celku či jakkoli stanovenému objemu. Rozhodnou pro závaznost
objednávky je vždy Dílčí objednávka. Současně je Kupující oprávněn objednat i vyšší množství
určitých položek oproti předpokladu v citovaných přílohách a Prodávající se zavazuje takovou
dodávku zajistit.

2)

Ve vztahu k jednotlivým technickým parametrům a vlastnostem zboží platí, že Prodávajíc je
povinen dodávat takové zboží, které odpovídá příslušným technickým parametrům a vlastnostem,
nabídnutým, prokázaným či hodnoceným k tomuto zboží v Zadávacím řízení. Smluvní strany berou
na vědomí, že nabídka v Zadávacím řízení byla určité kvality a parametrů, a tedy musí být dodržena
minimální úroveň těchto parametrů. V případě, že kvalita a parametry zboží nebyly předmětem
vzorkování či hodnocení, platí základní rámec minimální akceptovatelné kvality, požadované
v Zadávacím řízení.

3)

V případě, že by Prodávající hodlal nahradit určité technické parametry a vlastnosti zboží jinými,
resp. by hodlal dodat jiné zboží stejného druhu (zatříděného pro stejnou kategorii zboží), pak je
toto možné pouze z objektivních důvodů (např. zastaralost původních technologií, nové střihy,
modernější podoba, nové materiály apod.), pouze s písemným souhlasem Kupujícího a pouze za
předpokladu, že bude dodržena stejná či nabídnuta vyšší kvalita všech parametrů a vlastností zboží.
Kritérium kvality bude posouzeno též s ohledem na původní hodnocení kritérií kvality
nahrazovaného zboží, přičemž v žádném parametru ani jejich souhrnu nesmí být dosaženo menšího
počtu hodnotících bodů, než tomu bylo u nahrazovaného zboží v rámci Zadávacího řízení. Tímto
způsobem současně nesmí dojít ani k porušení jiných podmínek ve smyslu ZZV7, které by
nedovolovaly uskutečnit danou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

4)

Kupující si vyhrazuje právo požadovat na Prodávajícím určité úpravy nabízeného zboží dle aktuální
potřeby (např. prodloužení či zkrácení oděvu, vyšití dírek na připevnění jmenovky apod.), a to po
celou dobu platnosti této smlouvy. Prodávající je povinen bezodkladně projednat s Kupujícím
příslušné úpravy ve vztahu k udržení příslušných parametrů kvality a dalších parametrů, které
odpovídají nabídce v Zadávaam řízení. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen Kupujícímu

předložit vzorek s provedením zamýšlené úpravy zboží k odsouhlasení a současně předložit
informaci o případném dopadu prováděných změn na cenu plnění či další parametry původní
nabídky. Uvedená změna je přípustná pouze za předpokladu, že bude odpovídat přípustnému
rozsahu změny plnění dle § 222 ZZVZ.
5)

Kupující si vyhrazuje právo odebrat i jiné zboží, tj. ochranné nebo pracovní oděvy jiných kategorií,
než které jsou uvedeny v Seznamu poptávaných oděvů, pokud by došlo k rozšíření potřeby nákupu
určitého sortimentu, jinak zajištěného touto Smlouvou. Kupující je oprávněn tak učinit pouze za
předpokladu, že tím nedojde k porušení kteréhokoliv ustanovení ZZVZ (zejm. upravujícího možnosti
změn závazků ze Smlouvy dle § 222 ZZVZ), současně za předpokladu, že se na tom dohodne
s Prodávajícím, současně za podmínky zachování ostatních podmínek a závazků ze smlouvy a
současně za předpokladu stanovení závazných kvalitativních kritérií pro toto nové zboží, přičemž
tato kritéria musí odpovídat náročnosti původních kritérií v Zadávacím řízení pro daný segment
zboží a zboží musí dosáhnout minimálně shodného či vyššího hodnocení kvality, než tomu bylo u
nejblíže příbuzné kategorie zboží, hodnoceného v Zadávacím řízení. Na žádost Kupujícího je
Prodávající povinen Kupujícímu předložit vzorek s provedením zamýšlené úpravy zboží
k odsouhlasení. Uvedená změna je přípustná pouze za předpokladu, že bude odpovídat
přípustnému rozsahu změny plnění dle § 222 ZZVZ.

6)

Prodávající si rovněž vyhrazuje možnost žádat o změnu vizuálního stylu, barevnosti, doplňků,
kombinace estetických parametrů v případě změny vizuálního stylu některého z pracovišť
Kupujícího. V takovém případě bude Kupujía povinen předložit Prodávajícímu seznam požadavků
na výše uvedené úpravy, Prodávající je povinen je příslušným způsobem promítnout do návrhu
úprav, který bude následně řešen s Kupujícím, a to až do úplného souhlasu Kupujícího s novým
návrhem. Uvedená změna je přípustná pouze za předpokladu, že bude odpovídat přípustnému
rozsahu změny plnění dle § 222 ZZVZ.

7)

Prodávající bere na vědomí, že zboží bude dodáváno k vyzkoušení pracovníky Kupujícího, a to
následujídm způsobem;
a)

Kupující je oprávněn na základě výzvy Prodávajícímu vyžádat si odpovídající velikostní řadu
příslušných oděvů dle konfekčních velikostí jednotlivých pracovníků Kupujídho s tím, že po
vyzkoušení pracovníky Kupujícího budou označeny příslušné velikosti v Dílčí objednávce
(případně bude požádáno o doplnění chybějících velikostních řad dle potřeby).
V následujících Dílčích objednávkách ke shodné části zboží bude Kupující užívat toto právo
pouze v případě, že to bude objektivně nutné (např. noví pracovníci, změna potřeb
současných praojvníků ve vztahu k uživatelskému komfortu apod.).

b)

V případě zakázkové výroby oděvů na míru bude součástí výzvy objednatele buď žádost o
předložení vzorku k vyzkoušení konkrétními pracovníky Kupujícího, nebo výzva k osobní
účasti Prodávajícího na měření konfekčních velikostí příslušného pracovníka, k němuž musí
dojít v místě sídla Kupujícího. V případě, že zboží na základě zakázkové výroby nebude
splňovat příslušné parametry kvality, bude jiných rozměrů, bude nesprávně či nekvalitně
ušito či bude postrádat jiné parametry, ke kterým se Prodávající zavázal, nebude toto zboží
Kupujícím jako řádné převzato, resp. v případě převzetí se uplatní ustanovení o vadách či
skrytých vadách dle této smlouvy.

8)

Prodávající bere na vědomí, že ve vztahu k nezbytnosti udržení příslušné kvality zboží nesmí
v žádném okamžiku plnění Smlouvy, resp. plnění na základě Dílčích objednávek, dojít ke snížení
úrovně kvality pod úroveň, deklarovanou, posuzovanou či hodnocenou v Zadávacím řízení.
V případě porušení této povinností se jedná o hrubé porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího.

9)

Prodávající bere na vědomí, že odběr zboží bude nerovnoměrný v průběhu plnění této Smlouvy.
Prodávající současně bere na vědomí, že je připraven dostát svým závazkům i v případě případného
úměrného navýšení odběru konkrétních položek oproti předpokládanému odběru. Současně
Prodávající bere na vědomí, že zásadní část odběru zboží z celkového předpokládaného objemu dle
Seznamu poptávaných oděvů, bude pravděpodobně realizována v prvních měsících po uzavření
Smlouvy.

10) Prodávající uzavřením této smlouvy deklaruje, že je schopen a připraven dostát svým závazkům ze
smlouvy, přičemž toto prohlášení činí v době významného zásahu pandemie Covid 19 do běžného
obchodního života. V této souvislosti Prodávající prohlašuje, že má své obchodní modely nastavené
tak, že s výjimkami níže uvedenými je schopen zaručit dodávky dle této smlouvy bez ohledu na
pandemickou situaci, že má zajištěn dostatečnou zastupitelnost personálu, výrobních a materiálních
kapacit a logistického a poddodavatelského zázemí, díky kterým nedojde k ovlivnění dodávek
s poukazem na nezastupitelnost personálu či oslabení dodavatelských vazeb. Výjimkami jsou
situace, kdy by došlo k vydání závazných nařízení či jiných norem, na jejichž základě by došlo
k zákazu dovozu zboží do České republiky (pokud by Prodávajíc toto zboží dodával z takových
jiných států), k zákazu pohybu dodavatele na území ČR, příp. k obdobnému zákazu, na jehož
základě by bylo objektivně vyloučeno nebo neúměrně ztíženo dodání zboží. O tomto stavu musí
Prodávající Kupujícího uvědomit bezodkladně poté, co se o něm měl nebo mohl dozvědět,
s doložením jednoznačného splnění uvedených podmínek. V případě naplnění této podmínky bude
uvedený stav považován za vyšší moc v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž
Prodávající se nedostává do prodlení s plněním své povinnosti ve smyslu této smlouvy.

IV.
Sociálně odpovědné zadávání
1)

Prodávající se zavazuje plnit podmínky této smlouvy a jednotlivých dílčích objednávek v souladu s
touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň
tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

2)

Prodávající je povinen chránit kupujícího před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

3)

Prodávající se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na
předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.

4)

Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

5)

Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského
řetězce.

V.
Předání a převzetí zboží
1) ' Místem plnění zakázky a dodací adresy jsou provozy Kupujícího:
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.. Lázeňský dům Aurora, Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň,
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.. Lázeňský dům Berta, Tylova 171, 379 01 Třeboň.
2)

Zboží bude dopraveno na náklady a nebezpečí Prodávajícího do místa dodání zboží takovým
způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, popř. znehodnocení či záměnám, a to v pracovních dnech
od 7:00 hod. do 14:00 hod., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3)

Každá dodávka zboží bude vybavena dodacím listem, který bude obsahovat alespoň následující
údaje:
číslo objednávky

množství zboží s uvedením druhů zboží.
Prodávající je povinen vystavit a předat Kupujícímu kromě písemné podoby dodacího listu i jeho
elektronickou podobu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4)

Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží a potvrzením dodacího listu
oprávněnou osobou Kupujícího (podpis oprávněné osoby, razítko Kupujícího).

5)

Podpisem dodacího listu přechází na Kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží.

6)

Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu výlučně takové zboží, které nemá závady v jakosti ani
porušený obal.

7)

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží:
a) nepředá-li Prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění Kupujícímu dodad list,
obsahující náležitosti uvedené v této Smlouvě
b) neodpovídá-li kvalita zboží technické specifikaci stanovené Kupujícím.

VI.
Cena
1) Cena za realizaci Dílčí objednávky bude vždy stanovena jako součin množství příslušných položek
a jednotkových cen plnění stanovených v příloze Seznam poptávaných oděvů.
■ 2)

Cena za realizaci Díla objednávky bude vždy uvedena v potvrzení objednávky Prodávajícím.
Smluvní strany berou na vědomí, že Kupující bude Prodávajícímu hradit cenu vždy pouze za
skutečně dodané zboží.

3)

Jednotkové ceny uvedené v přílohách dle odst. 1) tohoto článku jsou cenami konečnými a
maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy, resp. Dílčích
objednávek v plném rozsahu. Prodávající tak není v souvislosti s plněním Smlouvy, resp. Dílčích
objednávek, oprávněn účtovat a požadovat na Kupujícím úhradu jakýchkoliv jiných nákladů. Tyto
jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Smlouvy, resp. příslušné Dílčí objednávky překročeny
(navýšeny).

4)

Jednotkové ceny uvedené v přílohách dle odst. 1) budou vždy vyasleny v Kč bez DPH. K těmto
cenám bude vždy připočítána DPH ve výši stanovené dle aktuálně platných a účinných právních
předpisů. DPH se pro účely Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané
hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

5)

Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši jednotkových cen zboží tak, že Prodávajía' je
za trvání této smlouvy vždy k 1. únoru příslušného roku, počínaje 1. únorem 2023, oprávněn
jednostranně zvýšit jednotkovou cenu zboží o roční míru inflace, vyjádřenou přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým
statistickým úřadem. Toto zvýšení jednotkových cen je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit do
31. 1. příslušného roku, jinak toto právo zaniká. Současně s tímto oznámením je Prodávající
povinen předložit Kupujia'mu aktualizovanou přílohu Seznam poptávaných oděvů, zohledňujíc'
příslušný nárůst jednotkových cen zboží.

vil.
Piatební podmínky
1)

Jednotlivé dodávky zboží budou Kupujícímu fakturovány dflďmi fakturami, vystavenými r^íjdříve
s dodáním zboží spolu s dodadm listem. Rodávajíd má povinnost fókturu zaslat alespoň na jednu
z uvedených emailových adres
nebo:
a na faktuře uvádět
dslo Dílá' objednávky, nedohodnou-ll se smluvní strany jinak.

2)

Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Neobsahuje-li faktura zákonem stanovené
náležitosti, je oprávněn jl Kupujíd do 5 dnů Prodávajídmu vrátit k opravě a doplnění. Prodávajíd
je povinen fakturu znovu vystavit a dorudt Kupujídmu nejpozději 5 dnů od jejího vystavení.
V takovém případě běží nová lhůta splatnosti faktury dle této Smlouvy.

3)

Každá faktura Je splatná do 30 dnů od vystavení faktury. Pokud není faktura dodávána spolu se
zbožím, je Prodávajíd povinen fakturu doručit Kupujídmu do 5 dnů od jejího vystavení. V případě
pozdějšího doručení fóktury, než stanoví tato Smlouva, se délka splatnosti faktury o tuto dobu
prodlužuje.

4)

Kupujíd je povinen uhradit fóktury Prodávajídmu řádně a včas. Datem úhrady faktury se rozumí
datum připsání finanční částky na účet Prodávajídho. V případě, že dojde k opoždění platby o více
než 30 dnů, je Prodávajíd oprávněn pozastavit dodávky zboží Kupujídmu, pokud se smiuvní strany
nedohodnu na jiném í^ní.

vni.
Sankce
1) V případě neakceptování objednávky, tj. při porušení povinnosti Prodávajídho ve smyslu 3. II. odst.
2) Smlouvy, zavazuje se Prodávajíd zaplatit Kupujídmu smiuvní pokutu ve
10 % z celkové ceny
neakceptované Dfld objednávky.
2}

V případě, že bude Prodávajíd v prodlení s dodáním zboží podle podmínek této Smlouvy, zavazuje
se Kupujídmu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny nedodaného zboží za každý
den prodlení.

3)

V případě, že Prodávajíd nedodrží termín k vyřízení reklamace stanovený v 3. IX odsb 3) Smlouvy,
zavazuje se Kupujídmu zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den
prodlení.

4)

Splatnost smluvní pokuty 3ní 30 dnů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu
škody, která vznikla Kupujídmu v pří3nné souvislosti s porušením Smlouvy Prodávajídm.

5)

Bude-li Kupujíd platit za odebrané zboží opakovaně se zpožděním, je Prodávajíd oprávněn po
písemném upozornění Kupujídho od Smlouvy odstoupit

6)

Bude-li opakovaně Prodávajíd nedodržovat termíny dodání a kvalitu dodávaného zboží, může
Kupujíd po písemném upozornění od této Smlouvy odstoupit

IX.
Rddamace vadného zboží
1)

Zjisb'-li Kupujíd po převzetí zboží, že je dodané zboží zjevně vadné, ^ně pošk(»ené, jeho
množství neodpovídá dodacímu listu, je dodáno ve zjevně jiríé kvalitě, s jinými parametry, nesplňuje
zjevně požadavky na kvalitu zakázkové výroby u oděvů uátých na míru 3 nesplňuje jiné požadavky
stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, uplatní Kupujíd nápravu vady u Prodávajídho, a to
ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Smiuvní strany berou na vědomí, že při

převzetí zboží bude Kupující kontrolovat pouze zjevné vady a zboží bude naskladněno pro budoucí
užití. Ostatní vady se mohou projevit teprve prvním či dalším užitím zboží v delším časovém odstupu
od jeho dodání. Na tyto vady bude souhlasně pohlíženo jako na vady skryté.
2)

Skryté vady, tedy ostatní vady zboží nikoli zjevné ve smyslu či, IX. odst. 1) Smlouvy, zejména pak
vady, projevující se až prvním či dalším užitím dříve naskladněného zboží, případně jiné vady, jejichž
povaha se projeví až v rámci užití zboží, je Kupující oprávněn reklamovat u Prodávajícího
bezodkladně po zjištění takové vady. Prodávající bere výslovně na vědomí, že při převzetí zboží
bude Kupující kontrolovat pouze zjevné vady a zboží bude naskladněno pro budoucí užití.

3)

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci podle či. IX. odst. 1) a 2) Smlouvy do 30 dnů od jejího
doručení, a to bezplatným dodáním nového zboží, pokud mezi smluvními stranami nebude
dohodnuto jinak.

X.
Závěrečná ustanovení
1)

Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními §
2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2)

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Dnem
uzavření Smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní,
je dnem uzavření Smlouvy den z označených dnů nejpozdější.

3)

Smlouva se uzavírá na dobu 36 měsíců.

4)

Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zániku
Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik
dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

5)

Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné
povinnosti Prodávajícím. Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
a) prodlení s dodáním zboží dle konkrétní Dílčí objednávky po dobu delší než 14 dnů,
b) opakované (nejméně 2x) prodlení s dodáním zboží dle konkrétní Dílčí objednávky,
c) opakované (nejméně 3x) méně závažné porušení smluvní á zákonné povinnosti Prodávajícím.
V případech uvedených shora pod pfsm. a) může Kupující odstoupit také pouze od příslušné Dílčí
objednávky, které se důvod pro odstoupení týká.

6)

Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) nastane důvod pro odstoupení od Smlouvy dle ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku,
b) Prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Prodávající povinen dle Smlouvy,
c) Prodávající pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo
předpokladem pro zadání Veřejné zakázky
d) Prodávající nebude schopen nadále dodávat zboží v kvalitě všech parametrů, které byly
předmětem hodnocení kvality v Zadávacím řízení.

7)

Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy, resp. z Dílčích objednávek po dobu delší než
90 dnů.

8) Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od
Smlouvy musí být řádně doru&n druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají
okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé smluvní straně.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy či Dílčí
objednávky ani nároku na zaplacení smluvních pokut a úroku z prodlení.
9)

Kupujíd je oprávněn Smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce,
přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujídho po kalendářním měsíd, ve
kterém byl písemný projev vůle vypovědět Smlouvu doručen druhé smluvní straně. Výpověď* musí
mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle vypovědět Smlouvu musí být řádně doručen
druhé smluvní straně. Výpověď* se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy
či Díla objednávky ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

10) V případě, že Kupující Smlouvu vypoví. Smlouva uplynutím výpovědní lhůty stanovené touto
Smlouvou zaniká.
11) Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Dílčích
objednávek (a to i Dílčích objednávek, uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti
z takto uzavřených Dílčích objednávek se budou i nadále řídit Smlouvou a jejími přílohami.
12) Důvody a podmínky pro ukončení Smlouvy uvedené v tomto áánku Smlouvy se přiměřeně použijí
i pro ukončení Dílčích objednávek.
13) Veškeré změny Smlouvy lze provést pouze písemnou formou, vzájemně odsouhlasenou oběma
smluvními stranami.
14) Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle
jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důláz výše uvedeného připojují své
vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Seznam poptávaných oděvů

V Třeboni dne

V Praze dne

za Kupujícího;

Prodávající:

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
jednatel

výkonná ředitelka

