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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami

jméno:

Sídlo:
jednající
Kontaktní osoba:
lČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen ,,kupujícř)

a

jméno:
Sídlo:
jednajíci:
lČ:

(dále jen ,,prodávající")

Zdravotnická záchranná služba jihomoravského
kraje, příspěvková organizace
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

00346292
CZ00346292
Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

Eva Sapáková
Ochoz u Brna 409, 66402 Ochoz u Brna
Eva Sapáková
60533111

1.
Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat se zbožím
v podobě 13.840 ks baterii. Bližší specifikace tohoto zboží a jeho jednotková cena je
uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.
Prodávající se zavazuje dodávat zboží podle ČI. 1 této smlouvy kupujÍcĹmu, a převádět na
něho vlastnické právo k tomuto zboží, a to ve lhůtě podle ČI. 3 této smlouvy a ve specifikaci a
rozsahu dle jednotlivých dilčích kupních smluv a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví
jihomoravského kraje jako svého zřizovatele za kupní dňčí kupní cenu. Dňčí kupní smlouva
se přitom považuje za uzavřenou doručením jednotlivé písemné objednávky kupujÍcÍho do
rukou prodávajícího, a to ve znění, daném objednávkou a touto kupní smlouvou. Objednávky
lze přitom podávat i elektronickou formou.

3.
prodávající se zavazuje dodávat zboží podle čí. 1 této smlouvy ve lhůtě do 5 dní od uzavření
jednotlivé dňčí kupní smlouvy dle ČI. 2 této smlouvy. Místem plnění je sídlo kupujÍcÍho,
Kamenice 798/1d, Brno 625 00.
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4.
Závazek pmdávajIcího k dodávce zboží podle ČI. 1 této smlouvy se považuje v každém
jednotlivém případě za splněný předáním a převzetím příslušného zboží formou písemného
předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Tímto splněním závazku také
přechází z prodávajícího na kupujÍcÍho nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické
právo k tomuto zboží.

5.
prodávající se u každé dodávky zavazuje jednotlivé balení zboží opatřit označením, kde
bude uveden materiál, gramáž, počet kusů v balení a výrobce daného typu zboží.

6.
KupujÍcÍ se zavazuje zaplatit prodávajícknu za zboží podle ČI. 1 této smlouvy kupní cenu za
jednotlivé dílčí dodávky zboží dle přílohy č. 1. Součástí těchto cen jsou veškeré náklady
prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané
hodnoty v sazbě platné podle zákona v den dodání zboží. Změna ceny je možná pouze
v případě zákonné změny sazby DPH.

7.
Nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak, je kupní cena podle
ČI. 6 této smlouvy splatná po splnění závazku prodávajícího k dodávce zboží způsobem
podle ČI. 4 této smlouvy, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručeni jejího písemného
vyúčtování (faktury - daňového dokladu).

8.
S převodem zboží podle ČI. 1 této smlouvy je spojená záruka za jeho jakost v trvání 24
měsíců od převzetí zboží kupujícím. Nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě
ujednáno jinak, s ohledem na povahu zboží podle ČI. 1 této smlouvy lze reklamaci vady na
tomto zboží vyřídit pouze výměnou reklamovaného zboží za jiné bezvadné.

9.
Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit
k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují
podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník
tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

10.
Nepňkročí-li prodávajÍcÍ k odstranění vady ve lhůtě podle ČI. 8 této smlouvy nebo v něm
z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujÍcÍho, je
kupujÍcÍ oprávněn nechat provést toto odstraněni třetí osobou na náklady prodávajícího.

11.
Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodáni zboží ve lhůtě podle ČI. 3 této
smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle ČI. 8 této smlouvy se
prodávající zavazuje platit kupujíchnu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné dodávky
za každý započatý den tohoto prodlení.

01 2019 Baterie
2



12.
Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle ČI. 3 této
smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle ČI. 8 této smlouvy o
vÍce, než 1 týden, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.

13.
Pro případ prodlení kupujÍcÍho se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle ČI. 7
této smlouvy o víc, než 4 týdny, je prodávajÍcÍ oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky
ex tune.

14.
Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a
prodávajícIm při realizaci této smlouvy ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.

15.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 roky od účinnosti smlouvy.

16.
Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího.
Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných
náležitostech, čÍmž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v ČI. 1 až 20 této
smlouvy. KupujÍcÍ přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou
ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

17.
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými
oběma stranami.

18.
Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejněni v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující,
který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní
straně na e-mail

19.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle ČI. 19.
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20.
Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.

V Bmě dj !. I! .p)19

MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka
KupujÍcÍ

V J?,

prodávajÍcÍ

Příloha č. 1 Specifikace zboží
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Příloha č. 1 Specifikace zboží

Název zboží Cena á 1 ks Počet
ENERGIZER MAXIMUM POOWER

BOOST LR 03 12,5 3 500ks/43.750,-Kč
ENERGIZER MAXIMUM POOWER

BOOST LR 06 12,5 8 000ks/100.000,-Kč
ENERGIZER MAXIMUM 9V - 6LR61 63,5 110ks/6.985,-Kč

ENERGIZER MAXIMUM C-LR-14 29,9 600ks/17.940,-Kč
ENERGIZER LITHIUM 3V 2025 15,81 60ks/948,60Kč

ENERGIZER LITHIUM 2032 15,81 650ks/10.276,50kč
ENERGIZER LITHIUM 2016 15,81 600Ks/9.486,-KČ

ENERGIZER ALKALINE A23/E 23A 19,- 60ks/1.140,-Kč
ENERGIZER ALKALINE E11A/6V 17,- 60ks/ 1.020,-KČ

ENERGIZER ALKALINE LR44-A76-1,5V 15,81 200ks/3.162,-Kč
Cena celkem 194.158,10 Kč

01 2019 Baterie
5


