
RÁ MCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
uzavřenádle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

kterou uzavřeli:

Prodávající : Bio-Rad spol. s r.o.

Sídlo Pikrtova 1737/la, 140 OO Praha 4

Zastoupena Martin Durdík

jednatel

iČ , DIČ 49243764, CZ49243764

Bankovní spojení : Citibank Europe plc, organizační slož ka,

Zápis v OR : Mě stský soud v Praze, odd. C, vlož ka 20503

/dále jen „ prodávající‘/

a

Kupující : Nemocnice Kyjov, příspě vkováorganizace

Sídlo Stráž ovská1247/22, 697 01 Kyjov

zastoupená : Ing. Mgr. Lubomír Wenzl

ředitel

IČ ,DIČ :00226912,CZ00226912

Bank.spojení Komerční banka a. s.,

Zápis v OR : Krajský soud v Brně , odd. Pr, vlož ka 1230

/dále jen „ kupuj ící“ /

Tato smlouva je uzavíranámezi shora uvedený mi smluvními stranami na základě vý sledků

vý bě rového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Dodávky diagnostický ch souprav

pro vyš etření HIV, HBsA, HCV, syfilis včetně bezplatné vý půjčky analyzátoru“

a upravuje vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ohledně dodávek diagnostický ch souprav.

I. Předmě t smlouvy

Bio-Rad spol. s r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje dodávat Nemocnici Kyjov, příspě vková

organizace (dále jen kupující) „ Diagnostické soupravy“ dle seznamu uvedené v příloze č. 1

této smlouvy (dále takéjen zbož í). Prodávající umož ní kupujícímu nabý t vlastnicképrávo ke

zbož í.

II. Ceny a slevy

Kupní cena je stanovena na základě vý sledků vý bě rového řízení a je uvedena v příloze č. 1

této smlouvy. Kupní cena je cenou zahrnující veš keré náklady spojené s dodávkou zbož í

prodávajícím do místa plně ní dodávky.

1) Kupní cena je prodávajícím garantována po dobu platnosti této kupní smlouvy.

1



2) V případě sníž ení trž ních cen prodávajícího, dodávaného zbož í dle této smlouvy, budou
dodávky realizovány za tyto niž š í ceny a současně dojde k uzavření nového smluvního
dodatku s nový mi cenami jednotlivý ch polož ek.

3) Kupní cena je garantována jako cena maximální, nejvý š e přípustná.

III. Platební podmínky

1) Prodávající vystaví kupujícímu v den dodání zbož í na toto zbož í fakturu.
2) Fakturace bude provádě na pouze dle skutečně odebraného množ ství kupujícím.
3) Kupující zaplatí kupní cenu na základě faktury a to nejpozdě ji do posledního dne její

splatnosti.
4) Kupní cena za dodanézbož í je splatnádo 2lti dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.

Faktura musí kromě nálež itostí stanovený ch obecně závazný mi právními předpisy
obsahovat tyto údaje:

a) označení faktury ajejí číslo,
b) název, sídlo, IC a DIČ prodávajícího ajeho bankovní spojení
c) název, sídlo IC a DIČ kupujícího,
d) fakturovanou částku
e) datum vystavení faktury,

O datum uskutečně ní zdanitelného plně ní,
g) splatnost,
h) k faktuře musí bý t přilož enly/ dodací list/y/ za fakturovanézbož í potvrzený /é/

kupujícím
5) V případě , ž e prodávajícím vystavenáfaktura bude obsahovat nesprávnéči neúplnéúdaje,

je právem kupujícího takovou fakturu do uplynutí doby splatnosti vrátit. Prodávající podle
charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. U opravenénebo novéfaktury
bě ž í noválhůta splatnosti.

6) Prodávající prohlaš uje a potvrzuje, ž e k datu podpisu této smlouvy není nespolehlivý m
plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zně ní
pozdě jš ích předpisů, a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, ž e v době do
splatnosti peně ž itý ch plně ní kupujícího podle této smlouvy bude v postavení, kdy nemůž e
plnit svédaň ovépovinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně .

IV. Dodací podmínky

1) Jednotlivé dílčí dodávky zbož í budou kupujícímu dodávány pravidelně na základě
závaznéobjednávky se specifikací druhu a množ ství zbož í.

2) Závaznou objednávku učiní kupující písemně elektronickou poš tou, doporučený m
dopisem, faxem, popřípadě telefonicky, nebo jiný m obvyklý m způsobem, tuto objednávku
v případě akceptace prodávající potvrdí.

3) Dodací lhůta činí zpravidla 5 pracovních dnů od data potvrzení objednávky prodávajícím.
Místem plně ní je hematologie a transfúzní oddě lní Nemocnice Kyjov, příspě vková
organizace, Stráž ovská1247/22, 697 01, Kyjov.

4) Přechod nebezpečí š kody, doprava a pojiš tě ní:
a) nebezpečí š kody na zbož í přechází na kupujícího v okamž iku převzetí zbož í

v místě plně ní,
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b) š koda na zbož í, kterávznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá

vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaž e ke š kodě na zbož í doš lo

v důsledku poruš ení povinností prodávajícího,

c) přepravu zbož í do ujednaného místa plně ní sjednává prodávající vhodný m

dopravním prostředkem podle obvyklý ch zvyklostí, přepravné a pojiš tě ní platí

prodávající.

5) Za doklady, nutnék převzetí a už ívání zbož í se považ ují faktura a dodací list.

6) Zbož í bude baleno, lož eno a řádně zajiš tě no pro účel přepravy podle obvyklý ch zvyklostí.

7) Dodáním zbož í se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zbož í potvrzuje kupující

prodávajícímu na dodacím listě (eventuálně faktuře) podpisem oprávně nou osobou.

8) Prodávající se zavazuje dodávat pouze takové zbož í, které odpovídávš em předepsaný m

platný m předpisům v CR aje v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

V. Nároky z vad zbož í

1) Prodávající přejímázáruku za jakost zbož í v rozsahu dob použ itelnosti uvedený ch na

kaž dém kusu dodaného zbož í. Minimální expirační lhůta dodávaného zbož í je 6 mě síců.

2) Vady dodávek, které jsou zřejmé (nesrovnalosti v množ ství, závaž né poš kození obalu

způsobující znehodnocení zbož í, úplnost dodávky) reklamuje kupující bezodkladně

nejpozdě ji do 5 pracovních dnů od převzetí dodávky.

3) Skryté vady zbož í, vady jakosti můž e kupující reklamovat po celou dobu jejich

použ itelnosti. Kupující je povinen reklamovat vady u prodávajícího písemně . Oznámení o

vadách musí obsahovat:

a) kó d kupní smlouvy a faktury,

b) popis vady nebo přesnéurčení jak se projevuje,

c) počet vadný ch kusů s uvedením katalogového a vý robního čísla (exspirace)

4) V případě oprávně néreklamace prodávající po dohodě s kupujícím můž e:

a) dodaL náhradní dodávku odpovídající kvality

b) vrátit kupuj ícímu pomě rnou část kupní ceny

VI. Systém vigilance

1) Definice
a) Než ádoucí příhodou se rozumí:

a. Jakékoliv selhání, zhorš ení charakteristik, popřípadě účinnosti zdravotnického

prostředku (dále jen ZP) anebo nepřesnost v označení ZP popřípadě v návodu

kjeho použ ití, kterémohou vést či mohly vést k váž nému zhorš ení zdravotního

stavu nebo úmrtí už ivatele či jinéfyzickéosoby.

h. Technický a zdravotní důvod, který souvisí s charakteristikami nebo

s účinností ZP a vede z důvodů uvedený ch v písmenu a) k systematickému

stahování ZP stejného typu z trhu

b) „ Near incident“ :

Jedná se o případ, kdy přezkoumání prostředku nebo informace podané s tímto

prostředkem ukazují na určité faktory (např. zhorš ení parametrů nebo funkce

prostředku nebo nedostatky v infonriacích), které by mohly vést k příhodě

s následkem úmrtí nebo k váž nému zhorš ení zdravotního stavu pacienta.
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• ‘) Povinnosti smluvních stran
a) Kupující se zavazuje, ž e bude okamž itě informovat prodávajícího o mož ný ch, a

vzniklý ch, než ádoucích příhodách dávaný ch do souvislostí s jeho zdravotnický mi
prostředky

b) Kupující se zavazuje, ž e bude poskytovat informace, kterébudou zjiš tě ny v souvislosti
s bezpečností a už itný mi vlastnostmi dodaný ch zdravotnický ch prostředků zvláš tě :

• Reklamací z trhu
• Než ádoucí příhody
• Stíž nosti zákazníků
• Stíž nosti nebo akce regulačních autorit

Za oznámení informací, které budou zjiš tě ny v souvislosti s bezpečností a už itný mi
vlastnostmi zdravotnický ch prostředků se považ uje jakákoliv písemnáforma i faxová,
či e-mailovázpráva.
V případě nedodrž ení oznámení tě chto informací kupující garantuje uhradit veš keré
vznikléš kody prodávajícímu.

c) V případě než ádoucí příhody nebo „ near incidentu“ zodpovídáprodávající za vydání
informativního upozorně ní. Kupující zajistí doručení informativního upozorně ní svý m
zákazníkům

d) V případě nutnosti prodávající rozhodne o staž ení zdravotnického prostředku z trhu.
V takovém případě kupující zajistí staž ení závadného zbož í od zákazníků a jeho
doručení zpě t prodávajícímu. Náklady na staž ení závadného zbož í z trhu jsou plně
hrazeny prodávajícím.

e) Kupující bude udrž ovat systém záznamů o reklamacích a stíž nostech zákazníků po
dobu 10 let a hlásit je prodávajícímu.

1) V případě než ádoucí příhody jsou obě strany povinny archivovat související
dokumentaci po dobu 15-ti let. Archivační doba je prodlouž ena na 30 let, pokud dojde
následkem než ádoucí příhody k váž nému poš kození zdraví nebo úmrtí pacienta.

VII. Doba trvání smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírána dobu 24 mě síců s platností ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
kteránastávázveřejně ním v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

2) Tato smlouva můž e bý t vypově zena kteroukoli ze smluvních stran, a to i bez udání
důvodu. Vý pově dní lhůta činí 1 mě síc a její bě h počínáprvý m dnem následujícího
mě síce od doručení vý pově di druhésmluvní straně .

VIII. kolnosti vylučující odpově dnost

Odpově dnost stran za částečné nebo úplné naplně ní smluvních povinností je vyloučena,
jestliž e se tak stalo:

a) v důsledku vyš š í moci. Pokud vyš š í moc působí po dobu nepřesahující 90 dnů, jsou
strany povinny splnit závazky vyplý vající z této smlouvy, jakmile účinky vyš š í moci
pominou, přičemž dodací lhůty a vš echny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení
vyš š í moci. Za vyš š í moc nelze pokládat zpož dě ní dodávek od subdodavatelů, vý luky
a stávky.
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b) v důsledku zásahu úředních míst, který znemož ní stranám splně ní povinností
vyplý vajících z této smlouvy

IX. Závě rečnáustanovení

1) Smlouva nabý vá účinnosti zveřejně ním v Registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015Sb. Můž e bý t mě ně na, doplň ována nebo upřesň ována pouze písemný mi
dodatky ke smlouvě . Pokud se ně které z ustanovení stane neplatný m, ostatní ustanovení
zůstávají v platnosti.
Smlouva nabý váúčinnosti podpisem obou smluvních stran v případě , ž e je splně na
alespoň 1 z podmínek uvedený ch v 3 zákona č. 340/20 15 Sb.

2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a kaž dáze smluvních stran obdrž í po
jednom vyhotovení.

3) Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona
o svobodném přístupu k informacím.

4) Dodavatel prohlaš uje, ž e byl seznámen se skutečností, ž e tato smlouva a s ní spojené
dokumenty budou zveřejně ny v “ Registru smluv“ , a to na adrese
https ://zakazky.krajbezkorupce.cz, s čímž vý slovně souhlasí.

5) Prodávající prohlaš uje, ž e byl seznámen se skutečností, ž e tato smlouva bude uveřejně na
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláš tních
podmínkách účinnosti ně který ch smluv, uveřejň ování tě chto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném zně ní. Smluvní strany se dohodly, ž e uveřejně ní
v registru smluv provede kupující.

kupující 28. O. 2019 prodávající
4,V Kyjově , dne V Praze, dne

Ing. Mgr. Lubomír Weizl Martin Ď urdík
ředitel I jednatel
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Iiífoha č. 1: Ceník

Ing. Mgr. Lubomír Wenz

ředitel

Martin Ď urdík

jednatel
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