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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

FN Motol -  DczínickCní přípravky 
Příloha c. 4 -  Rámcovií kupní smlouva 

část 1.

Č. OT/f n / í

(dále jen rámcová smlouva)

Č L .Í
SMLUVNÍ STRANY

Prodávající:

Prodávající č. 1: B,Braun Medical s.r.o.
Firma
Sídlo: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č\ 17893 
IČ : 485 86 285 
DIČ : CZ48586285
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Zastoupený : PharmDr. Jiřím Lukešem, jednatelem společnosti

(dále jen prodávající č. 1)
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Prodávající č. 2:
Finna
Sídlo: Juarezova 17, 160 00 Praha 6

Zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka č. 4492 
ÍČ : 25099019 
DIČ: CZ25099019w
Bankovní spojení:
Č. účtu :
Zastoupený : Pavlem Hanušem, předsedou představenstva

(dále jen prodávající č, 2)
HARTMANN -  RÍCO a.s.

Prodávající č. 3:
Firma
Sídlo: Masarykovo nám. 77. Veverská Bííýška, 664 71

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném-Krajským soudem v Bruč, oddíl B, 
vložka 644 
IČ : 44947429 
DIČ : CZ44947429
Bankovní spojení:
Č. účtu: 
Zastoupený : íng. Lubomírem Páleníkem, předsedou představenstva 

Ing. Markem Treskou, MBA, členem představenstva

(dále jen prodávající č. 3)
(prodávající č. 1, prodávající č. 2 a prodávající ě, 3 dále společně i každý 
jednotlivě jen prodávající)
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Kunu jíc í: Fakultní nemocnice v Motole
Státní příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví 

Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
r č : 00064203 
DIČ: CZ00064203
Bankovní spoje
Č. úctu
Jednající: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem. MBA 

ředitelem

(dále jen kupující)

Tato rámcová smlouva je uzavřena v souladu s nabídkami prodávajících ze dne 36.1.2014 
(prodávající č.l) a 5.3.2014 (prodávající č.2 a č.3). kterou podali v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku s názvem FN Motol - Dezinfekční přípravky - část 1, (dále jen veřejná zakázka).zadanou 
v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ust. §409 a násí. zákona č. 513/1991 Sb.. obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednání 
a shodě uzavírají tuto rámcovou smlouvu:

ČL. II
PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY

1. Předmětem této rámcové smlouvy jsou dodávky alkoholových dezinfekčních přípravků pro 
hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou (dále jen zboží, nebo dezinfekční přípravek) 
v množství a druhovém složení podle aktuálních potřeb kupujícího a podle zadávací 
dokumentace k předmětné veřejné zakázce. Bližší vymezení předmětu je uvedeno v příloze c. 1, 
a to pro jednotlivé prodávající zvlášť,
2. Smluvní strany se dohodly, že dílčí dodávky zboží dle čk II., odst. 1, budou probíhat na 
základě dílcích smluv uzavíraných podle této rámcové smlouvy postupně sjednotlivými 
prodávajícími v soyiladu $ přílohou č, 2; dílčí smlouvou se přitom rozumí kupujícím řádně 
zaslaná a prodávajícím přijatá objednávka popř. soubor objednávek, přičemž objednávky musí 
obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 2 a musí být potvrzeny způsobem tam uvedeným (dále 
jen objednávky). Pro skutečnosti, které nebudou upraveny v léto rámcové smlouvě, ani 
v objednávkách, platí podpůrně především ustanovení zákona Č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisu.1 *

1 S ohledem na předpokládanou účinnost nového občanského zákonikufe. 89/2012 Sb.) od 1.1.2014 bude případné
upraveno podle stavu ke dni podpisu rámcové smlouvy; dílčí smlouvy (objednávky) jinak budou podléhat právní 
úpravě účinné ke dni jejich uzavření.
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ČL. III
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Pro dodávky realizované na základě objednávek podle této rámcové smlouvy jednotlivými 
prodávajícími jsou uvedené ceny (viz, příloha č, 1 této smlouvy) platné pro jednotlivé prodávající 
cenami nejvýše přípustnými. Tyto kupní ceny zahrnují veškeré náklady spojené s dodávkou 
zboží prodávajícím do místa plnění dodávek uvedeného v či. IV.. odst, 1 této rámcové smlouvy.
2. Pokud na trhu dojde v průběhu platnosti rámcové smlouvy ke snížení cen zboží uvedeného 
v této rámcové smlouvě oproti cenám stanoveným touto rámcovou smlouvou, je prodávající 
povinen ode dne snížení ceny účtovat kupujícímu za zboží cenu takto sníženou. Pokud tak 
prodávající neučiní, je kupující oprávněn nakoupit zboží od jiného dodavatele.
3. Pro jednotlivé daňové doklady, vystavené podle této rámcové smlouvy resp. na základě 
jednotlivých objednávek platí, že kupní cena za dodané zboží je splatná do 60ti kalendářních dnů 
od jejího vystavení za předpokladu, že je doručena kupujícímu nej pozdě] i do 10 ti dnů od 
vystavení, případně od převzetí zboží, dojde-ii k němu až po doručení faktury. Fakturace bude 
prováděna dle zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Faktura 
musí, kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy, obsahovat tyto údaje:

a) označení faktury a její číslo.
b) firmu, sídlo. IČO a DIČ prodávajícího a jeho bankovní spojení,
c) údaj o zápise v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, pokud je prodávající 
v obchodním rejstříku zapsán,
d) firmu, sídlo a IČO kupujícího a jeho bankovní spojení.
e) číslo objednávky, ke které se vztahuje dodávka zboží, název, šarži a množství 
dodaného zboží,
í) fakturovanou částku bez DPH a včetně DPH
g) datum vystavení a odeslání faktury.
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
ch) splatnost
i) název veřejné zakázky: FN Motol -  Dezinfekční přípravky -  část 1.

K faktuře musí být přiiožen(y) dodací list(y) za fakturované zboží, potvrzený(é) kupujícím.
4. V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo 
nebude přiložen odpovídající dodací list, je právem kupujícího takovou faktum do uplynutí doby 
splatnosti vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. 
U opravené nebo nové faktury běží nová ihůta splatnosti. '
5. V případě prodlení kupujícího s placením faktury má prodávající právo požadovat zaplacení 
úroků z prodlení maximálně v zákonné výši. Prodávající se zavazuje neuplatňovat úroky 
z prodlení, které vzniknou v období 30 dnů od skončení doby splatnosti příslušné faktury.

ČL. IV
DODACÍ PODMÍNKY 3

3. Místem plnění jednotlivých dodávek uskutečněných podle objednávek na základě této 
rámcové smlouvy je SZM (sklad zdravotnického materiálu) dále jen ..sklad SZM" v místě sídla 
kupujícího.
2. Prodávající se zavazuje dodávat zboží na základě dílčích písemných objednávek kupujícího (i 
pří využití elektronické pošty či faxu) nejdéle do 72 hodin od doručení objednávky. Prodávající 
ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy ke kupujícímu tak. aby nebylo zboží 
znehodnoceno. Zboží bude dopraveno do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí
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prodávajícího. Prodávající je podle této rámcové smlouvy povinen zboží zabalit nebo opatřit pro 
přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, popř. k uchování a 
jeho ochraně.
3. Postup při uplatňování objednávek kupujícím vůči jednotlivým prodávajícím je upraven

4. Dodáním/předáním zboží se pro účely této rámcové smlouvy jakož i objednávek rozumí jeho 
převzetí kupujícím. Převzetí (předání) zboží potvrdí oprávněný zaměstnanec kupujícího na 
příslušném dodacím listě.
5. Není-].i prodávající schopen z důvodů na jeho straně zajistit dodání zboží podle objednávky 
řádně a včas, má kupující právo zajistit si dodávku zboží od jiného prodávajícího a/nebo jiného 
dodavatele namísto dodávky od příslušného prodávajícího; pokud je vlakovém případě cena 
realizovaná kupujícím vyšší, než cena příslušného prodávajícího podle této smlouvy, má kupující 
nárok vůči příslušnému prodávajícímu na úhradu vzniklého rozdílu. Příslušný prodávající je 
povinen tento rozdíl uhradit na výzvu kupujícího ve íhůtě 10 dnů.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží:

a) nepředá-li prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění kupujícímu dodací 
list, který musí obsahovat mimo jiné specifikaci prodávajícího a kupujícího, číslo 
objednávky, datum uskutečnění dodávky, množství zboží s uvedením názvu zboží:

b) nesouhlasí-íi počet položek nebo množství zboží uvedené na dodacím listě se skutečně 
dodaným zbožím -  důvod pro případnou reklamaci;

c) v případě pozdní dodávky zboží.
7. Pro nabytí vlastnického práva platí ustanovení § 443 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů."

ČL. V 
ZBOŽÍ

1. Každý prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat zboží, které splňuje všechny
vlastnosti a požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy, upravující kvalitu a 
bezpečnost zboží při jeho používání, dále bude zboží splňovat požadavky vyplývající ze zadání 
veřejné zakázky a této rámcové smlouvy. ; .
2. Každý prodávající prohlašuje, že při dodržení podmínek stanovených prodávajícím v návodu 
k užívání si dodané zboží uchová užitné vlastnosti, popsané v průvodní dokumentaci po celou 
dobu své použitelnosti.
3. Dodávka zboží je považována za kompletní, je-li se zbožím dodána následující průvodní 
dokumentace:

- dodací list s uvedením specifikace prodávajícího a kupujícího, čísla objednávky, datum 
uskutečnění dodávky, množství zboží s uvedením názvu zboží, katalogového čísla a 
množství jednotlivých druhů

- příbalový informační leták -  návod k použití -  v českém jazyce,
4. Vyskytne-li se v době trvání této rámcové smlouvy kupujícímu možnost pořídit zboží za 
podstatně nižší cenu než je obvyklá tržní cena, která je nabízena jen po velmi krátkou dobu (např. 
z důvodu končící doby použitelnosti), je kupující oprávněn využít této mimořádné nabídky a 
pořídit zboží za tuto nižší cenu, a to jak od prodávajícího, tak od jiného dodavatele.

" S ohledem na předpokládanou účinnost nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) od 1.1.2014 bude případně 
upraveno podle stavu ke dni podpisu rámcové smlouvy; dílčí smlouvy (objednávky) jinak budou podléhat právní 
úpra%fČ účinné ke dni jejich uzavření.
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ČL. VI
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Kupující je oprávněn reklamovat:
a) vady množství - do 24 hod. po převzetí zboží.
b) vady jakosti

ba) zjevné - do 10 dnů od převzetí zboží,
bb) skryté - po celou dobu použitelnosti zboží

2. V případě reklamace zboží z důvodu vady jakosti dodávky bude zboží obratem, nej později 
však do 24 hodin od obdržení reklamace, vyměněno za nové, bezvadné, bez ohledu na aktuální 
stav průběhu reklamačního řízení.
3. Kupující musí reklamaci uplatnit písemně. Pokud kupující reklamuje jiným způsobem (faxem, 
telefonicky apod.), musí takto uplatněnou reklamaci následně potvrdit písemně, napf. 
doporučeným dopisem s dodejkou nebo jinou formou dokládající doručení prodávajícímu. Pro 
posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum 
prvního oznámení reklamace, a to včetně reklamace faxem, elektronickou poštou, telefonicky 
apod. za předpokladu jejího následného potvrzení písemně.
4. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení z používání určitého druhu zboží, je 
prodávající povinen toto své zboží odebrat od kupujícího zpět na vlastní náklady a uhradit 
kupujícímu poměrnou část kupní ceny, odpovídající ceně vráceného zboží. Právo na náhradu 
škody způsobené kupujícímu zůstává tímto ustanovením nedotčeno.
5. Prodávající poskytne na dodané zboží záruku, přičemž záruka prodávajícího za jakost nesmí 
být kratší, než doba použitelnosti.
6. Prodávající je povinen dodávat zboží se záruční Ihňtou v minimální délce 12 měsíců. Délka 
záruční doby začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

ČL. VII
SANKČNÍ PODMÍNKY

1. V případě, že bude prodávající v prodlení splněním podle této rámcové smlouvy resp. 
objednávky, nebo pokud doručí na základě objednávky neúplnou dodávku, je povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou neuskutečněnou nebo neúplnou 
dodávku.
2. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti. 
Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

ČL. VIII
DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY 1 2 3

1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou - 48 měsíců od podpisu této rámcové 
smlouvy.
2. Platnost i účinnost této rámcové smlouvy začíná dnem jejího podpisu všemi smluvními 
stranami.
3. Tuto rámcovou smlouvu lze ukončit výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpovědní Ihúía činí 
jeden měsíc a počíná běžet následujícím dnem po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé 
smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této rámcové smlouvy.
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ČL. IX
ODSTOUPENÍ OP RÁMCOVÉ SMLOUVY

1. Od této rámcové smlouvy lze jednostranně odstoupit, stanoví-li tak obecně závazný právní 
předpis,, a nebo pro podstatné porušení této rámcové smlouvy, přičemž za podstatné porušení této 
rámcové smlouvy se zejména považuje;

• na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této rámcové smlouvy ve lhůtě delší 
60ti dní po dni splatnosti příslušné faktury.

* na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a/nebo včas předmět této rámcové 
smlouvy ěi opakovaně dodá nekvalitní zboží a nezjednal v přiměřené lhůtě či ve lhůtě 
stanovené kupujícím nápravu, přestože byl kupujícím na neplnění této rámcové smlouvy 
písemně upozorněn,

2. Odstoupení podle této rámcové smlouvy musí být v písemné podobě doručeno druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení od rámcové smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle druhé smluvní straně. Práva kupujícího na uplatnění nároku na smluvní pokutu a 
náhradu škody vůči prodávajícímu tím zůstávají nedotčena.

CL. X
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní sírany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto rámcovou smlouvou 
nebo v souvislosti s objednávkami, uzavřenými k plnění této rámcové smlouvy, budou řešit 
smírně, přátelskou dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny 
příslušnými soudy ČR.
2. Závazky z této rámcové smlouvy se řídí českým právem.
3. Právní vztahy touto rámcovou smlouvou neupravené, jakož i právní poměry zn í vyplývající a 
vznikající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
zejména pak ustanoveními § 409 a násí.
4. V případě, že některé ustanovení této rámcové smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení rámcové smlouvy účinná. Smluvní sírany se zavazují nahradit neúčinné 
ustanovení této rámcové smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
5. Dnem podpisu této rámcové smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání a dohody, týkající se 
předmětu této rámcové smlouvy mezí smluvními stranami, pokud byly uzavřeny.
6. Tuto rámcovou smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanýmí oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
?. Prodávající se zavazují poskytovat kupujícímu veškerou součinnost nezbytnou ke splnění 
ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto rámcovou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
ujednána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této 
rámcové smlouvy potvrzuji smluvní strany svým podpisem.
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FN Motoi -- Dezinfekční přípravky 
Příloha č, 4 -  Rámcová kupní smlouva 

část 1,

9, Tato rámcová smlouva byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, majících kvalitu originálu, 
přičemž kupující a každý prodávající obdrží po jednom vyhotovení.
10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí této rámcové smlouvy a budoucích 
objednávek.

V Praze dne:

Kupuj

m  os: 

Fakultní nemocnice v Motole
Jméno: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA 
Funkce: ředitel 
Dne:

Prodávají č. X:

B. Braun Medical sr.rzo. 
Jméno: PhanuDr/Jifí Lukeš 
Funkce: jednateLspolečnosti
Dne: Í e - t - & > f 9

 PRAAA GROUA it.s
Prodávají č. ' r'‘f"'!!'ÍŘ

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Jméno: Pavel Hanuš
Funkce: předseda představenstva
Dne: - 5. 08. 2014

Prodávají č .A :

HARTMANN -  RICO a.s.
Jméno: Ing. Lubomír Páleník 
Funk : předseda představenstva

HARTMANN -  RICO a.s.
Jméno: Ing. Marek Treska, MBA 
Funkce* čjen představenstva
Dne

HARTMANN - RICO A.s,
Masarykovo nam. 77  ̂

CZ - 664 71 Veverská Bítýška 
'122-

 

  

Příloha č. 1 - Vymezení předmětu rámcové smlouvy 
Příloha č. 2 - Postup při uzavření objednávek (dílčích smluv)
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Příloha č. 1 - Vymezení předmětu rámcové smlouvy

Prodávající č. 1:

FN Motol ~ Dezinfekční^ 
Přibita č. 4 -  Rámcová kupní šfc

\
\

\

Ia) Alkoholové dezinfekční přípravky pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, u 
kterých není požadována plná virucidní účinnost

Předmět plnění
Obchodní

název
Katalog.

číslo

Velikost
dodávaného

balení

Cena za MJ 
<1litr) bez 

DPH

Cena za 
MJ (1 litr) 
včetně 

DPH

Cena za 
balení 

včetně DPH

1.přípravek
Softa-Man
ViscoRub

19558
19375

0,5f
11

153,60
145

185,86
175,45

92,93
175,45

19376 51 130 157,3 786,5

2.pnpravek
19718 0,51 160 184 92

Softa-Man 18368 11 150 172,5 172,5
19719 51 118 135,7 678,5

Uchazeč uvede všechna katalogová čísla a požadovaná informace dle všech nabízených velikostí dodávaných balení.

lb) Alkoholové dezinfekční přípravky pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, u 
kterých je požadována plná virucidní účinnost

Předmět plnění
Obchodní I Katalog, 

název j číslo

Velikost
dodávaného

balení

Cena za 
MJ (1litr) 
bez DPH

Cena za MJ 
(1 litr)

včetně DPH

Cena za 
balení 

včetně DPH

3.přípravek
Promanum j

Pure
0,5! 160 193,6 96,8

Uchazeč uvede všechna katalogová čísla a požadované informace dle všech nabízených vejihostí dodávaných baleni.
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FN Mulul -  Dť/inlckčni přípravky 
Příloha í\ A -  Rámcová kupní smlouva 

čúsl i.
ás

Prodávající č. 2:

1a) Alkoholové dezinfekční přípravky pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, u 
kterých není požadována plná virucidni účinnost

Předmět plnění
Obchodní

název
Katalog.

číslo

Velikost
dodávaného

balení

Cena za NU 
(1litr) bez 

DPH

Cena za 
N1J (1 litr) 
včetně 

DPH

Cena za 
balení 

včetně DPH

1. přípravek
Skinman
Sensitive

3046550 0.5! 151,49 183.3 91,65
3046560 1! 151,49 183.3 183.3
3046570 51 131.78 159,45 797,25

2.přípravek
Skinman 3070900 0,5! 156 188,76 94,38

Soft 3070860 11 145 175,45 175,45
Protéct 3067700 5i 113,22 137 685

Uchazeč uvede všechna katalogová čísla a požadované informace dle všech nabízených velikostí dodávaných balení.

lb) Alkoholové dezinfekční přípravky pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, u 
kterých je požadována plná virucidni účinnost

Předmět plnění
Obchodní

název
Katalog.

číslo

Velikost
dodávaného

balení

Cena za 
NU (1 litr) 
bez DPH

Cena za NlJ 
<1 litr)

včetně DPH

Cena za 
balení 

včetně DPH

3.přípravek
Skinman
Complete

3042290 0,5! 160,33 194 97

Uchazeč uvede všechna katalogová čísla a požadované informace dle všech nabízených velikostí dodávaných balení.



17N Motol ~ Dc/in fckCm  ̂
Příloha 0. 4 -  Rámcová kupní SL

Prodávající č. 3:

la) Alkoholové dezinfekční přípravky pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, u 
kterých není požadována plná virucidní účinnost

Předmět plnění
Obchodní

název
Katalog.

Číslo

Velikost
dodávaného

balení

Cena za MJ 
(1 litr) bez 

DPH

Cena za 
MJ (1 litr) 
včetně 

DPH

Cena za 
balení 

včetně DPH

1.přípravek Steriliium
classic

pure

980 467/0 
980 468/0 
980 392/0

0,5)
11
51

169,42
164
146

205
198,44
176,66

102,5
198,44
883,3

2.přípravek
Steriliium

med

981 037/0 
981 117/0 
981 039/0

0,51
11
51

180,99 
164 

154,26

219
198,44
186,66

109,5
198,44
933,3

Uchazeč uvede všechna katalogová čista a požadované informace dle všech nabízených velikostí dodávaných halení.

lb) Alkoholové dezinfekční přípravky pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, u 
kterých je požadována plná virucidní účinnost

Předmět plnění
Obchodní

název
Katalog.

číslo

Velikost
dodávaného

balení

Cena za 
MJ (1litr) 
bez DPH

Cena za MJ 
(1 litr)

včetně DPH

Cena za 
balení 

včetně DPH

3.přípravek Steriliium
Virugard

980 012/0 0,5! 213,22 258 129

Uchazeč uvede všechna katalogová čísla a požadované informace dle všech nabízených velikostí dodávaných baleni.
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FN Motol -  Dezinfekční přípravky 
Příloha č. 4 -  fčámetwá kupní srnímiva 

část I.

Příloha č. 2 - Postup při uzavření objednávek (dílčích smluv)

Jednotlivé dílčí veřejné zakázky budou na základě této rámcové smlouvy zadávány 
postupem podle § 92 odst. 2 pism. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. Kupující bude po dobu platností a účinnosti rámcové smlouvy 
písemně vyzývat jednotlivé prodávající k poskytnutí plnění, a to postupně pro každou dílčí 
veřejnou zakázku zasláním objednávky resp, souboru objednávek. Prodávající budou 
vyzývání v každém kalendářním měsíci postupně podle pořadí, ve kterém se prodávající 
umístili v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a které odpovídá jejich pořadí uvedenému 
v záhlaví rámcové smlouvy. Dílčími veřejnými zakázkami se rozumí objednávky resp. 
soubory objednávek v každém kalendářním měsíci, zasílané podle následujícího časového 
pravidla;

1. dekáda (1 .-10. den) v měsíci -  dílci veřejná zakázka zadávaná prodávajícímu č. 1
2. dekáda (11. -20. den) v měsíci — dílčí veřejná zakázka zadávaná prodávajícímu ě. 2
3. dekáda (21. -30. den) v měsíci -  dílčí veřejná zakázka zadávaná prodávajícímu ě. 3

2. Kupující doručí příslušnému prodávajícímu objednávku v elektronické podobě e-mailem na 
následující adresu:

Prodávající č. 1: 
Prodávající ě. 2:  
Prodávající ě. 3: 

K podpisu objednávek za kupujícího je oprávněn vedoucí oddělení nákupu BZM a SZM, 
případně jeho pověřený zástupce.

3. Obsahem objednávky bude vždy alespoň:
a) číslo (identifikace) rámcové smlouvy:
b) číslo (identifikace) objednávky;
c) identifikační údaje kupujícího;
d) identifikační údaje osloveného prodávajícího;
e) vymezení a popis požadovaného plnění;
f) rozsah požadovaného plnění;
g) lhůta požadovaného plnění podle ěl, IV rámcové smlouvy, pokud nebude v konkrétním 
případě ze zvláštních důvodů sjednána odlišná lhůta;
h) podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího.

4. V případě, že objednávka nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v předchozím 
odstavci, prodávající bezodkladně upozorní kupujícího na zjištěné nedostatky a poskytne 
kupujícímu součinnost nezbytnou pro odstranění případných vad objednávky.

5. Kupující není povinen objednat plnění u prodávajícího, u něhož by mělo být objednáno 
podle předchozích odstavců, pokud je zřejmé, že takový prodávající není z objektivních 
důvodů schopen požadované plnění poskytnout. 6

6. Vzhledem k důvodům, které kupujícího vedly k použití pravidel pro uzavírání jednotlivých 
dílčích smluv shora popsaným postupem dle § 92 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.



t-‘N Motol “■ l56zínickfiQ í })ří[Váv1i) g 
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/ ... ' ■' část !

(rotací), a se zohledněním požadavku na ekonomicky nejvýhodnějšího plnění a zásady 
hospodárnosti sí kupující vyhrazuje právo postupem dle tohoto článku smlouvy odebrat 
plněni v rozsahu odpovídajícímu výši až jedné poloviny (50%) celkového rozsahu 
požadovaného plnění dle této smlouvy od prodávajícího č. 1, který se na základě výsledků 
zadávacího řízení k veřejné zakázce umístil jako první v pořadí, nebudou-íi tomu bránit 
zvláštní právní předpisy. Kupující bude odebírat plnění tak. aby v průměru za každý rok 
trvání rámcové smlouvy odebral od prodávajícího č. 1 plnění ve výši přibližně 50% a od 
prodávajícího č. 2 a prodávajícího č. 3 pak vždy 25% ročního rozsahu.

V případě, že prodávající, kterému bude zaslána objednávka, nebude ve ihůtě stanovené v čl. 
IV této rámcové smlouvy schopen dodat kupujícímu plnění v celém rozsahu (množství) 
požadovaném v objednávce, je prodávající povinen tuto skutečnost písemně oznámit 
kupujícímu. Kupující st v takovém případě vyhrazuje právo odebrat část plnění, kterou je 
vyzvaný prodávající schopen dodat, a ve zbývajícím rozsahu poptávaného plnění uvedeném 
v objednávce odebrat plnění od prodávajícího, který se na základě výsledků zadávacího 
řízení k veřejné zakázce umístil jako další v pořadí.


