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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA  

dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“)  

 

Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. 

IČO: 457 90 949 

DIČ: CZ699003038 

se sídlem Praha 6, Evropská 423/178, PSČ 160 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13738 

bankovní spojení: 3124100007/7910 

zastoupená: Ing. Alešem Zachardou, prokuristou  

dále jako „kupující“  

 

a 

 

Nemocnice Pardubického kraje a.s. 

IČO: 275 20 536 

DIČ: CZ27520536 

se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 2629 

bankovní spojení: 280123725/0300 

zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva 

a  Ing. Františkem Lendušákem, místopředsedou představenstva 

dále jako „prodávající“  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

RÁMCOVOU KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „smlouva“) 

 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

 

1. Prodávající je mimo jiné provozovatel lékárny v Pardubické nemocnici, nacházející 

se v areálu prodávajícího na adrese jeho sídla (dále jen „lékárna“).  

 

2. Kupující je poskytovatelem zdravotních služeb na základě Rozhodnutí o udělení 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které bylo vydáno Krajským úřadem 

Pardubického kraje pro obor nefrologie a vnitřní lékařství. 

  

3. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, dle kterých bude kupující opakovaně 

kupovat od prodávajícího léčivý přípravek Flexbumin 200G/L INF SOL 1X100ML 

(dále „léčivý přípravek“). 
 

 

Článek 2 

Cenová ujednání a platební podmínky  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena jednoho balení léčivého přípravku je smluvní, 

odpovídající vždy aktuálně platným cenovým regulacím Ministerstva zdravotnictví a 

bude fakturována s DPH.   

2. Sjednaná cena za každou realizovanou dílčí objednávku je splatná na základě 

daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím a to do 30 dní ode dne 
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doručení řádného daňového dokladu kupujícímu majícího veškeré předepsané 

náležitosti. Emailová adresa pro zasílání faktur je xxxxxxxxxxxxxxxx. 

3. Úhrada za realizovanou dílčí objednávku bude prováděna na účet prodávajícího 

uvedený v hlavičce této smlouvy. 

 

 

 

Článek 3 

Ostatní ujednání  

 

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu v lékárně držet stálou zásobu 14 kusů léčivého 

přípravku. 

2. Léčivý přípravek bude kupujícímu vydán v lékárně, a to pouze na základě předložení 

řádné žádanky dle vyhl. č. 54/2008 Sb., v platném znění, ze strany zaměstnance 

kupujícího.   

 

 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran. 

Na tuto smlouvu se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 

znění (zákon o registru smluv). Prodávající bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv vedeného MV ČR.  O 

uveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím datové 

schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z Registru smluv. Tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na 

vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je 

následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu jednostranně ukončit 

z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu písemnou výpovědí s 1měsíční 

výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Pro 

vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že výpověď se zašle na 

adresu sídla druhé smluvní strany zapsanou ke dni výpovědi smlouvy v obchodním 

rejstříku. 

 

3. Jak je uvedeno v Kodexu etického a obchodního chování kupujícího, tento ve své 

vlastní činnosti, jakož i ve vztazích s obchodními partnery prosazuje hodnoty 

integrity a zákonného jednání, zvláště pak v boji proti úplatkářství a korupci. 

Pokračující úspěch a dobré jméno a pověst kupujícího závisí na závazku jednat 

způsobem odpovídajícím těmto základním hodnotám. 

 

4. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího 

postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, která vznikla na základě této 

smlouvy, nebo převést tuto smlouvu jako celek nebo její část na třetí osobu. 

 

5. Tato smlouva může být měněna nebo dohodou zrušena pouze v písemné formě 

obsahující podpisy obou smluvních stran na téže listině a smluvní strany výslovně 

vylučují, že by ke změně smlouvy mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání 

se písemné formy. 
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2019  V Pardubicích dne 22. 11. 2019 

 

 

 

Ing. Aleš Zacharda, MBA 

 

Fresenius Medical Care – DS, s.r.o. 

  

 

MUDr. Tomáš Gottvald 

Ing. František Lešundák 

Nemocnice Pardubického kraje a.s. 

 

 


