Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev.

číslo

Kupujícího : 006/0VZ/19/034-K
zakázky : e-aukce

číslo veřejné

Rámcová kupní smlouva
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (ob ča nský zákoník)

mezi:
Odběratelem

(Kupuiícím)

Fakultní nemocnice Ostrava
Sídlo: 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba
P SČ 708 52
Korespondenční adresa: 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba
I ČO : 00843989
DIČ: CZ00843989
E-ma ilová adresa: j aros lava .jassova@fno.cz
Bankovní spoj ení: ČN B , a.s., č ís lo ú čtu: 66332761 /071O
Zastoupena : Ing. Jindrou Strakošovu, n ám ěstkyní ředitel e pro techniku a provoz na základ ě pověření ze dne
5. 12.2018

a

Dodavatelem (prodávaiícím)
obchodní firma :
Z VOSKA s .r.o.
sídlo: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 O1 Krnov
rč:
01 575295
DIČ : CZ (je - plátcem DPH)
zapsaná v obc hodním rej stříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56176
j edn ající: Bohdan Kratochvíl, j ednatel společn osti
bankovní spoj ení:
25 8608451 /0300
e-mailová adresa:
obchod(a),zvoska.cz

I.
I.

Základní ustanovení
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu z boží dle této smlo uvy a převést na něj v lastnické
právo. Kupující se zavazuj e za něj zaplati t sjednanou cenu. Tato smlouva upravuje podmínky
nákupu dle výsledku platných elektronických aukcí.

II.
Předmět

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a místo plnění
Předmětem plnění této smlouvy je dodávka potravinářských produktů a výrobků na základě
výsledků el. aukcí na základě objednávek. Konkrétní výrobky budou specifikovány
v Protokolech účastníka, které budou postupně doplňovány jako příloha této smlouvy.
Nebude-li protokol do 24 hodin od ukončení el. aukce zaslán kupujícímu (dle čl. III. odst. 2
této smlouvy), nebude nákup dle výsledku aukce realizován.
Kupujíc í bude zboží o bjednávat telefonicky dle podm ínek danýc h e-aukcí.
Závozy zboží bude Dodavatel provádět vždy na v lastní náklad a v termínech a časech daných
podmínka mi výše uvedené e-aukce.
Technické č i j iné parnme try j sou dány podmínkami e-aukce.
O převzetí zboží bude sepsán dodací list, j ehož kopie bude příl ohou faktury.
Místem plnění j e síd lo Kupujíc ího.
Ihned při převzet í zboží j e Kupující povinen reklamovat vady spoč ívají v poškození oba lu a
nedodání chyběj íc ího množstv í.
Zboží bude dodává no s dodržen ím minimální trva nli vosti uvedené v zadání e-aukce.
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následující informace, a to

n ejpozději při

podpisu této smlouvy:

Platný ceník
podmínky
Doby použitelnosti jednotlivého dodávaného zboží

Záru čn í

Ill.
Cena a platební podmínky
Cena zboží je dána výs ledkem výše uvedené elektronické aukce pořádané Kupujícím a do které se
prodávající přihlási l poté co se seznám il sjejími podmínkami a svým př ihlášen ím se do
elektronické aukce tyto podmínky akceptoval.
Soutěžený sortiment, ceny zboží a splatnost faktu r jsou dány přílohou této smlouvy, kterou je
PROTOKOL O ÚČASTf VE VÝ BĚROVÉM ŘÍZENÍ (dále j en „protokol"). Tento protokol
Dodavatel po ukončení elektronické aukce potvrzený (potvrzený podpisem zástupcem Dodavatele
a otiskem razítka Dodavatele) zaš le Kupujícímu na e-mail fnostravovani@fno.cz, a to do 24
hod in od ukončení elektron ické aukce.
Pokud nebude v protokolu vyp lněn a splatnost faktur, má se za to, že je 30 dnů. Sp latnost 30 dnů je
rovněž minimální požadovaná splatnost Kupujícího.
V protokolu může být informace o sl evě Dodavatele na ostatní zboží, tj. zboží, které v dané
elektronické aukci nebylo soutěženo. V případě, že tato část protokolu není vyplněna, má se za to,
že sleva na ostatní zboží je 0%.
Dodavatel po dobu platnosti výs ledku konkrétní el. aukce garantuje nabídnuté ceny. Garance ceny
začíná běžet ode dne následujícího po konání elektronické aukce.
Ve-aukc i mohou být i jiné vo litelné podmínky. Jejich vyp lněním se stávají pro dodavatele
závazným i.
Poptávané množství uváděné v protokolu je množstvím orien tačním a sku tečné odběry se mohou
od tohoto množství lišit, a to i výrazně.
V případě obecného snížení cen dodávaného zboží Dodavatelem pod úrove1í cen uvedenou
v odst. I až odst 5, budou dodávky realizovány za tyto nižší ceny, zvýšení cen j e nepřípustné.
Ceny jednotlivých položek jsou uváděny za množství stanovené v MJ v Kč bez DP H a včetně
dopravy do skladu stravovacího provozu a všech dalších služeb souv isejících s dodávkou.
Cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po dodávce. Faktura musí obsahovat
tyto náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura bude zasílána
elektron icky na efakturacel@fno.cz.
V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Kupující oprávněn ji
do doby její splatnosti vrátit prodávajícímu. Ten ji podle charakteru n edostatků buď opraví nebo
vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lht'.1ta splatnosti.

IV.
Sankční ustanovení
Kupující se zavazuje při prod lení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícím u úrok z prodlení ve
výši stanovené předpisy občanského práva.
Při pozdním dodání bude mít Kupující právo vyúčtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,Kč za každou započatou hod inu zpoždění. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí druhá sm luvní
strana ved le škody, která jí vzn ikne porušením povinností, na něž se vztahuje sm luvn í pokuta.

v.
Závěrečná

ustanovení
I. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od podpisu smlouvy. Smlouvu je možné vypovědět i
bez uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
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2. V případě řešení sporů a nejasností č i skutečností neuvedených v této sm lou vě, budou se obě
strany řídit Zadávacím i podmínkami elektron ické aukce a pokud ani Zadávací podmínky danou
s kutečnost neřeš í, budou se obě strany řídit občans kým zákoníkem.

3.

4.
5.
6.
7.

Strany se dohodly na možnosti ukončení smlouvy ze strany Kupujícího při následujících
událostech:
a. nekvalitních dodávek (včetně dodržování časů dovozu zboží)
b. pomalého řeše ní reklamací
c. změny balení
d. změny technických či chuťových parametd1 dodávaného zboží
e. nedodržení minimální trvanlivosti výrobků
Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné či nit písemně, a to formou čís lovaných dodatků .
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno.
Tato smlouva má po dobu své účinnosti přednost před všemi případně účinnými sm louvami
uzavřeným i mezi smluvním i stranam i.
Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a
ostatních obecně závazných právních předpisů.
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Ing. Jindra Strakošová
pro techniku a provoz
na základě pověření ze dne 5.12.2018
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