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Rámcová kupní smlouva 

 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „Smlouva“) 

mezi těmito smluvními stranami:  
 
 

1. HARTMANN – RICO a.s.  
IČ: 449 474 29  
se sídlem Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška 
zastoupena Ing. Tomášem Grohem, členem představenstva 
                    Ing. Markem Třeškou, MBA, členem představenstva 
zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 644 
bankovní spojení: xxx  
č.ú.: xxxx 
(dále jen „Prodávající“) 
 

a  
 

2. Kroměřížská nemocnice a.s. 
IČ: 27660532, DIČ: CZ27660532 
se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
zastoupena Ing. Petrem Liškářem, MBA, místopředsedou představenstva 
zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416 
bankovní spojení: xxxx. 
č.ú.: xxxx 
(dále jen „Kupující“) 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je vymezení podmínek pro vztah Prodávajícího a Kupujícího, na základě 
kterého se Prodávající zavazuje v návaznosti na jednotlivé objednávky zboží ze strany Kupujícího 
dodávat toto do sídla Kupujícího, a Kupující se zavazuje za tyto převzaté dodávky hradit sjednanou 
cenu, vše způsobem a za podmínek dále ve Smlouvě uvedených. 

2. Výčet zboží a jeho podrobnější specifikace, včetně cen, je uvedena v cenové nabídce tvořící 
Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Zboží“) 

 
Článek II. 

Objednávky 
1. Jednotlivé objednávky Zboží bude Kupující činit písemně, emailem (přičemž tento zahrnuje i 

objednávky generované interním objednávkovým systémem Kupujícího) popřípadě telefonicky. 
2. U každé objednávky Kupující uveden minimálně specifikaci jednotlivého Zboží, tak jak je toto 

popsáno v příloze č. 1 a jeho požadované množství. 
3. Dílčí kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky ze strany prodávajícího, přičemž tento je 

povinen ji písemně potvrdit bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky, a to na email  
sklad-szm@nem-km.cz není-li v objednávce uveden email jiný. 

 
 

Článek III.  
Čas plnění 

 
 
 

 

Kroměřížská nemocnice a.s. 
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

IČ: 27660532 DIČ:CZ27660532 
Telefon: xxxx, e-mail: xxxx 

Registrace vedená u Krajského soudu v Brně, 
oddíl B, vložka 4416 
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Prodávající se zavazuje dodávat jednotlivé Zboží dle objednávek Kupujícího v požadovaném množství 
nejpozději do 3 dnů od objednání, přičemž jednotlivé dodávky je třeba uskutečnit v běžnou pracovní 
dobu zaměstnanců Prodávajícího, tj. v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00.  
 

Článek IV. 
Kupní cena a platební podmínky  

1. Kupní cena za jednotlivé Zboží je obsažena v cenové nabídce, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy. 
Konkrétní výše celkové kupní ceny Zboží, které je předmětem objednávky, bude určena na základě 
množství objednaného Kupujícím a jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. 

2. Všechny ceny uvedené v cenové nabídce obsahují i náklady na dopravu do místa plnění, i všechny 
ostatní náklady Prodávajícího spojené s realizací jednotlivé dílčí kupní smlouvy (objednávky). 

3. Prodávající vyúčtuje cenu za dodané Zboží daňovým dokladem, fakturou, jejímž podkladem budou 
řádně podepsané dodací listy. Fakturace bude probíhat zpravidla za jeden kalendářní měsíc. 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. 
5. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může Kupující uplatnit do konce lhůty její splatnosti 

s tím, že jí odešle zpět Prodávajícímu s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury Kupujícímu. Kupující je 
oprávněn požadovat úpravu (opravu) faktury i kdykoli po uplynutí lhůty stanovené ve větě první 
tohoto odstavce, v takovém případě však tato skutečnost nemá vliv na splatnost faktury, ani 
na případné prodlení Kupujícího s úhradou, resp. v takovém případě účinky podle věty druhé 
tohoto odstavce nenastávají. 

6. Lhůta splatnosti každé faktury bude 60 dní ode dne doručení faktury Kupujícímu. 
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu 

Prodávajícího. 
 

Článek V.  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající je povinen dodávat pouze takové Zboží, u něhož může prohlásit, že je ve stavu 
způsobilém k řádnému užívání, že mu nejsou známy žádné závady, které by bránily nebo 
omezovaly Kupujícího v řádném a bezchybném užívání a ve volné dispozici s ním, že Zboží nebylo 
odcizeno, nemá právní vady, neváznou na něm žádná práva třetích osob, zejména zástavní právo, 
není předmětem jakékoliv pohledávky vůči Prodávajícímu a jeho kvalitativní a technické vlastnosti 
odpovídají příslušným obecně závazným právním předpisům a technickým normám. 

2. Ocitne-li se Prodávající v prodlení s dodáním jakékoli objednávky či její části, je povinen zaplatit 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) nedodaného Zboží, a to za 
každý i započatý den prodlení, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. 

3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v tom rozsahu, že předmět koupě bude 
po celou záruční dobu plně způsobilý pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu, a že si 
po celou záruční dobu zachová smluvené kvalitativní a technické i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím 
záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady plnění.  

4. Záruční doba činí 24 měsíců.   
 

Článek VI. 
Předání a převzetí Zboží a přechod vlastnického práva 

 
1. Prodávající se zavazuje Zboží, jednotlivé dodávky, předávat kupujícímu v jeho sídle, sídle 

kupujícího na adrese Havlíčkova 660/69, Kroměříž, sklad SZM. 
2. Předání bude provedeno prostřednictvím dodacího listu, který bude potvrzen odpovědnými 

zástupci obou smluvních stran. 
3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky Zboží zejména v následujících případech: 

a. Prodávající nepředá Kupujícímu v místě plnění dodací list k podpisu; 
b. dodací list nebo jeho přílohy neobsahují množství Zboží s uvedením jeho jednotlivých 

druhů a cenu za jeden kus Zboží, včetně DPH; 
c. množství Zboží v dodacím listu nebo jeho přílohách neodpovídá skutečnosti. 

4. Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn uplatňovat reklamace zjevných vad v jakosti 
Zboží do 14 dnů po převzetí Zboží. 

5. Reklamace může Kupující uplatňovat i emailem, případně předáním reklamovaného Zboží 
s dokumentací přepravci Prodávajícího oproti podpisu při jakékoli jiné dodávce Zboží. Prodávající 
se zavazuje reklamaci vyřešit nejpozději do 14 dnů od jejího podání. 
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6. Předmět koupě je předán Prodávajícím a převzat Kupujícím podpisem předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami. Tímto okamžikem přechází na kupujícího vlastnické právo ke Zboží a 
nebezpečí škody na Zboží. 

 
Článek VII. 

Ostatní ujednání 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku. 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu i bez výpovědního důvodu, 

přičemž výpovědní doba v takovém případě činí 6 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

Článek VIII. 
Uveřejnění smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, za splnění podmínek stanových zákonem 
č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jíž je především podmínka hodnoty plnění 
jednotlivé dílčí objednávky větší jak 50.000,- Kč bez DPH, podléhá povinnosti uveřejnění v registru 
smluv (včetně příslušné dílčí objednávky). 

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že za splnění shora uvedených podmínek smlouvu (včetně 
příslušné dílčí kupní smlouvy, objednávky, která naplní podmínky pro uveřejnění v registru smluv) 
uveřejní Kupující, a to bez zbytečného odkladu po uzavření příslušné dílčí kupní smlouvy. Za tímto 
účelem jsou smluvní strany povinny si poskytnout nezbytnou součinnost. 

3. Smluvní strany uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje týkající se obchodního tajemství 
jedné či druhé smluvní strany, které by musely či měly být při uveřejnění této smlouvy vyloučeny 
(znečitelněny), a tedy s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu souhlasí, vyjma anonymizace 
zákonem stanovených osobních údajů. 

 
Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
3. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze v písemné formě a podepsány 

oběma smluvními stranami.  
4. Právní vztahy z této smlouvy vyplývající výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění. 
5. Smluvní strany prohlašují, že jejich postavení při uzavírání této smlouvy je rovnocenné a 

vyvážené, neboť je lze obě považovat za odborníky a nemají za to, že by šlo některou z nich 
považovat za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ. Smluvní strany zároveň tuto smlouvu nepovažují 
za smlouvu uzavíranou adhezním způsobem, když obě strany měly možnost se ke smlouvě 
vyjádřit, prosadit si v ní požadované změny a text smlouvy si vzájemně vysvětlili. Podmínky této 
smlouvy považují smluvní strany za obvyklé, srozumitelné a spravedlivé, odpovídající poctivému 
obchodnímu styku. Pro případ jednoznačného výkladu smlouvy i jejích součástí smluvní strany 
konstatují, že pokud by byla smlouva považována za smlouvu uzavíranou adhezním způsobem, 
vylučují tímto působnost ustanovení § 1799 a §1800 OZ na tuto smlouvu. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva 
je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.  

 
 
V Kroměříži dne 26.4.2019 
 
 
 
 ……………………………… ………………………..……………………………… 
 Kupující Prodávající 
 Kroměřížská nemocnice a.s. HARTMANN – RICO a.s. 
 Ing. Petr Liškář, MBA Ing. Tomáš Groh               Ing. Marek Třeška, MBA 
místopředseda představenstva                                 člen představenstva           člen představenstva  
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Název
Předpokládaný 
počet ks za rok 

Max. cena/ks 
bez DPH 

stanovena 
zadavatelem

Cena za ks 
bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

Cena celkem 
včetně DPH

13
Obinadlo sádrové 8cmx3m

1740 5,33 5,33 9274,2 10665,33

14
Obinadlo sádrové 10cmx3m

1872 6,33 6,33 11849,76 13627,24

15
Obinadlo sádrové 12cmx3m

1300 7,48 7,48 9724 11182,6

16
Obinadlo sádrové 14cmx3m

740 8,49 8,49 6282,6 7224,99

CENA CELKEM 27,63 37130,56 42700,16

CENOVÁ NABÍDKA

Název zakázky: OBINADLA
Číslo zakázky: VZ/2019/2/04/O
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se 
nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona
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