
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

l) Linde Gas a.s.
se sídlem U Technop/ynu 1324, 198 00 Praha 9
IČ: 00011754

DIČ: CZ00011754

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B,

vložka 411
zastoupená Bc. Petr Štolcar, Pavel Řehák

bankovní spojeni: , číslo účtu:

datová schránka: idpcft3

jako prodávaj/"c/" na straně jedné (dále jen ,,Prodávaj/"c/"")

a
2) Domažlická nemocnice, a.s.
se sídlem Domažlice, Kozinova 292, 344 01
IČ: 26361078

DIČ: CZ26361078

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,

vložka 1073

zastoupená MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL. M., předsedou představenstva, a Ing.

janou Naarovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojeni: číslo účtu:

datová schránka: de9drb9

jako kupující na straně druhé (dále jen ,,Kupujlcl")

uzavřely dnešního dne podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

platném

znění, (dále jen ,,občanský zákoník") tuto

rámcovou kupní smlouvu
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Kupujici prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona

č. 134/2016., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,zákon o ZVZ").

VZ"). Kupujici je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízeni.

1.2. Kupujici dále prohlašuje, že ve smyslu úst. § 56 zákona o ZVZ odeslal prostřednictvím

centrálního zadavatele oznámeni o zahájeni zadávacího řízeni k uveřejněni zpŮsobem

podle § 212 zákona za účelem zadáni veřejné zakázky s názvem ,,Dodávky medicinálních

a ostatních plynŮ, pronájem zásobnikŮ a tlakových lahvi včetně poplatkŮ a všech

souvisejIcIch nákladŮ pro vybrané společnosti z koncernu Nemocnice Plzeňského kraje,

a.s." (dále v této smlouvě jen ,,veřejná zakázka"). Na základě výsledku zadávacího

řízeni byla jako nejvhodnější nabídka na splněni veřejné zakázky vybrána nabídka

prodávajiciho. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splněni předmětu veřejné

zakázky.

2. ŠMLUVNÍ STRANY

2.1. prodávající prohlašuje, že je právnickou l fyzickou osobou řádně podnikající podle

občanského zákoníku, a podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský

zákon), která se zabývá prodejem technických a medicinálních plynŮ a kapalin dle této

smlouvy a která je zapsaná v obchodním l živnostenském rejstříku vedeném u

Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 411. prodávající dále prohlašuje, že splňuje

veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu

uzavřít a řádně plnit závazky v ni obsažené.

2.2. Kupujici prohlašuje, že je obchodní společnosti řádně založenou a zapsanou podle

českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

B, vložka 1073, která se zabývá poskytováním zdravotnických služeb a zdravotní péče.

Kupujici dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě

stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ni obsažené.

2.3. Kupujici dále prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"),

a jako takový má povinnost zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. S ohledem na

skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejněni do registru smluv náleží dle zákona

o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem

vyloučeni případného duplicitního zasláni smlouvy k uveřejněni do registru smluv na tom,

že tuto smlouvu zašle k uveřejněni do registru smluv Kupující Kupujici bude ve vztahu k

této smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyp|ývajÍcÍ pro něj ze zákona o registru smluv,

např. pokud jde o zveřejňováni objednávek atd.

2.4. Smluvní strany shodně prohlašuji, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v

souvislosti

s jejich podnikatelskou Činnosti.

3. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1. prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdávat (dodávat) KupujIcimu na základě
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jeho objednávek movité věci uvedené v ustanoveni 3.2. této smlouvy se všemi obvyklými

součástmi a přislušenstvh"n v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a

umožnit KupujIcimu nabýt vlastnické právo k těmto movitým věcem. Kupujici se touto

smlouvou zavazuje, že movité věci převezme a zaplatí za ně Prodávajicimu kupní cenu

za podmínek stanovených v této smlouvě.

3.2. Movitými věcmi ve smyslu této smlouvy se rozumí technické a medicinální plyny a

kapaliny, uvedené a blíže specifikované v Příloze č. 1, která je nedílnou součásti této

smlouvy (dále jen ,,Zboží").

3.3. Zboží bude dodáváno bud' v přepravních lahvích Či kontejnerech (dále jen ,,Přepravní

nádoby") nebo se dodávka uskutečni přečerpáním Zboží do připraveného zásobníku

(dále jen ,,Zásobník"). Zda se jedná o dodávku Zboží v Přepravních nádobách nebo

o dodávku Zboží do Zásobníku, je pro každý druh Zboží uvedeno v Příloze č. 1 této

smlouvy. V Příloze č. 1 této smlouvy je dále uvedena technická specifikace Přepravních

nádob a Zásobníku, ve kterých nebo do kterého má být dodávka Zboží uskutečňována.

3.4. prodávající se zavazuje za podmínek stanovených v ČI. 13. této smlouvy přenechat

KupujIcimu do nájmu Přepravní nádoby, a dále, neuplatnI-li se ustanoveni odst. 13.3.

této smlouvy, přenechat KupujIcimu do nájmu Zásobník (pronájem zásobníku je u

Klatovské nemocnice a.s. a Stodské nemocnice a.s.), včetně součásti a přÍs|ušenstvi

nezbytných pro užíváni Zboží Kupujicim.

3.5. V případě potřeby KupujIciho na dodávky i jiných technických a medicinálních plynŮ a

kapalin nebo jejich dodávky v jiných Přepravních nádobách nebo do jiného Zásobníku,

než které jsou uvedeny nebo specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy, bude sjednán

v souladu se zákonem o zvz příslušný dodatek za obdobných obchodních podmínek.

prodávající není oprávněn uzavřeni takového dodatku odmítnout, ledaže nebude schopen

Či oprávněn dodávku dle takového dodatku plnit.

3.6. Účelem této smlouvy je upravit podmínky, za nichž bude prodávající odevzdávat

(dodávat) KupujIcimu Zboží, a upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

souvisejÍcÍ s dodávkami Zboží a nájmem Přepravních nádob a případně Zásobníku a jejich

provozem.
4. Objednávky

4.1. prodávající se zavazuje odevzdávat (dodávat) KupujIcimu Zboží na základě objednávek

vystavených a zaslaných Kupujicim.

4.2. Kupujici v objednávce uvede:

4.2.1. identifikační údaje KupujIciho;

4.2.2. identifikační údaje prodávajIcIho;

4.2.3. požadované druhy Zboží, které má prodávající na základě objednávky

KupujIcimu

odevzdat;

4.2.4. číselný kód Zboží, byl-li přidělen;

4.2.5. celkové množství pro každý požadovaný druh Zboží; popř. množství Přepravních
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nádob, v nichž má být toto Zboží dodáno;

4.2.6. datum vystaveni objednávky;

4.2.7. místo odevzdáni;

4.2.8. případné další údaje.

4.3. Kupujici zašle dílčí objednávku Prodávajicimu elektronicky prostřednictvím systému pro

elektronické objednáváni léčiv a spotřebního zdravotnického materiálu nebo do datové

schránky Či na e-mail uvedený v odstavci 14.3. této smlouvy. Objednávky budou

vystavovat výlučně pracovnici obchodního odděleni KupujIciho. Pro vyloučeni všech

pochybnosti smluvní strany sjednávají, že pro každou dílčí objednávku neplatí množstevní

omezeni v podobě minimálního množství odběru.

4.4. Nebude-li objednávka KupujIciho obsahovat náležitosti dle tohoto odstavce smlouvy,

nesmí prodávající dodat dle této objednávky Zboží KupujIcimu a je povinen na zjištěné

nedostatky objednávky KupujIciho bezodkladně upozornit. Kupujici je oprávněn

jednostranně změnit ustanoveni tohoto odstavce smlouvy o potvrzováni objednávek a

určit jiný okruh osob, které budou objednávky potvrzovat. Kupujici o takové změně bez

zbytečného odkladu vyrozumí prodávajiciho.

4.5. Kupujicim řádně vystavené a odeslané objednávky v souladu s tímto článkem smlouvy

jsou pro prodávajiciho závazné. prodávající je povinen řádně vystavenou objednávku,

kterou obdrží od KupujIciho, bez zbytečného odkladu, nejpozději však nás|edujÍcÍ

pracovní den, písemně potvrdit, přičemž za písemné potvrzeni se považuje i elektronické

potvrzeni objednávky. Pro vyloučeni pochybnosti smluvní strany ujednaly, že objednávka

se považuje za potvrzenou Prodávajícím nejpozději u plynutím pracovního dne

nás|edujÍcÍho po dni, kdy byla objednávka doručena Prodávajicimu.

4 6 Přílohou objednávky může být podrobný rozpis Zboží, které má být na základě dané

objednávky odevzdáno KupujIcimu, včetně určeni jednotlivých odděleni Či jiných

pracovišť nebo skladŮ KupujIciho, na které má být Zboží (Či jeho jednotlivé položky)

odevzdáno.

4.7. Kupujici je oprávněn k odběru kyslíku a prodávající je povinen k provedeni dodávky

pouze

v případě, že množství kapalného kyslíku v příslušném zásobníku poklesne pod 20%

kapacity zásobníku. Zásobník na kapalný kyslík je ve vlastnictví prodávajiciho, přičemž

kupujIcImu tento zásobník pronajímá na základě příslušné nájemní smlouvy. prodávající

je povinen zajistit osazeni zásobníku na kapalný kyslík čidlem na měřeni množství

kapalného kyslíku v zásobníku. Čidlo bude signalizovat kupujIcImu i prodávajicimu

množství kapalného kyslíku v zásobníku. V případě, že klesne množství kapalného kyslíku

pod 20% hodnoty (množstvi) kapalného kyslíku v zásobníku, upozorni čidlo

prodávajiciho, že je nutné provést doplněni (dodávku) zásobníku. Na základě upozorněni

čidla bude prodávajícím bezodkladně vystavena automatická objednávka na doplněni

zásobníku na hodnotu 100% množství kapalného kyslíku.

5. Odevzdání Zboží
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5 1 prodávající se zavazuje odevzdat (dodat) KupujIcimu Zboží dle jeho objednávek ve lhŮtě

maximálně do čtyřiceti osm (48) hodin od doručeni objednávky zpŮsobem upraveným

v odstavci 4 3 této smlouvy, nebude ii v objednávce uvedena dodací lhŮta delší

V případě Zboží dodávaného do Zásobníku Činí dodací lhŮta pět (5) kalendářních cinů od

doručeni objednávky zpŮsobem upraveným odstavci 4 3 této smlouvy, nebude ii

v objednávce uvedena dodací lhŮta delší Nemožnost částečného plněni objednávky se

nedotýká povinnosti prodávajiciho splnit objednávku ve zbylé Části.

5.2. prodávající se zavazuje dodat Zboží na příslušná pracoviště KupujIciho v souladu

s podmínkami upravenými v tomto Článku smlouvy.

5.3. prodávající se zavazuje dopravit Zboží dodávané v Přepravních nádobách do místa

odevzdáni dopravním prostředkem, který bude vybaven potřebným zařízením pro

vykládku Zboží v sídle KupujIciho. prodávající se zavazuje dopravit Zboží dodávané do

Zásobníku do místa dodáni dopravním prostředkem (dále jen ,,Cisterna"), který bude

vybaven potřebným zařízením pro vykládku Zboží v sídle KupujIciho a pro naplněni

Zásobníku.

5.4. Kupujici umožni Prodávajicimu vjezd do sídla KupujIciho v místě určeném Kupujicim,

případně do jiného areálu, kde se nachází místo určeni dle tohoto Článku smlouvy.

prodávající (resp. jeho pověřený pracovník) se po vjezdu do sídla KupujIciho (příp. do

jeho jiného areálu) ohlásí na určeném pracovišti obchodního odděleni KupujIciho.

prodávající poté zajisti vykládku a odevzdáni Zboží dle objednávky přímo na příslušná

pracoviště KupujIciho Či na jiná místa (sklady, pracoviště) v areálu sídla KupujIciho dle

objednávky a pokynŮ pověřeného pracovníka obchodního odděleni KupujIciho.

prodávající provádí vykládku a odevzdáni Zboží na vlastni nebezpečí.

5.5. prodávající bude odevzdávat (dodávat) Zboží na příslušná odděleni KupujIciho Či jiná

místa (sklady, pracoviště) v areálu sídla KupujIciho na základě dodacích iistů, které bude

mít k dispozici ve trojím vyhotoveni. Před odevzdáním Zboží na příslušné odděleni

KupujIciho Či na jiná místa (sklady, pracoviště) v areálu sídla KupujIciho se provede

kontrola dodacího listu s objednávkou vystavenou Kupujicim. Shodu mezi objednávkou a

dodacím listem potvrdí svým podpisem pověřený pracovník prodávajiciho, pověřený

pracovník obchodního odděleni KupujIciho a pověřený zástupce příslušného odděleni

(skladu, pracoviště, jiného místa) KupujIciho, na které má být Zboží odevzdáno, z nichž

každý obdrží jeden potvrzený originál dodacího listu. Po potvrzeni všech vyhotoveni

dodacích iistů provede prodávající vykládku Zboží na určené místo a pověřený zástupce

příslušného odděleni (skladu, pracoviště, jiného místa) KupujIciho v tomto místě Zboží

převezme Kupujici a prodávající se dohodli, že kromě výše uvedeného zpŮsobu

předáváni a potvrzováni dodacích iistů mohou využit rovněž dodací listy v elektronické

podobě. V takovém případě platí výše uvedená pravidla o předáváni a potvrzováni

dodacích iistů obdobně.

5.6. Dodací list vystavený Prodávajícím musí obsahovat:

5.6.1. identifikační údaje KupujIciho;
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5.6.2. identifikační údaje prodávajIcIho;

5.6.3. odkaz na objednávku KupujIcIho;

5.6.4. dodávané druhy Zboží v souladu s objednávkou KupujIciho;

5.6.5. číselný kód Zboží, byl-li přidělen;

5.6.6. celkové množství pro každý dodávaný druh Zboží;

5.6.7. počet Přepravních nádob a jejich číselnou identifikaci a množství Zboží v rámci

každé Přepravní nádoby, včetně případného uvedeni Přepravních nádob

vrácených KupujIcim;

5.6.8. Šarži Zboží dodaného do Zásobníku a Šarži Zboží uvedenou u každé z

dodaných

Přepravních nádob;

5.6.9. datum vystaveni dodacího listu;

5.6.10. místo odevzdáni;

5.6.11. potvrzeni o převzetí Zboží (podpis a razítko);

5.6.12. případné výhrady KupujIciho při převzetí Zboží;

5.6.13. případné další údaje.

5.7. Kupujici je povinen bezprostředně po odevzdáni Zboží provést jeho kontrolu za účelem

zjištěni, zda souhlasí objednaný počet KusŮ Či množství pro každý druh Zboží, zda byly

odevzdány požadované druhy Zboží a zda nejsou zjevně porušené Či poškozené Přepravní

nádoby, ve kterých bylo Zboží odevzdáno. Kupujici není povinen provádět žádné další

kontroly Zboží a/nebo Přepravních nádob Či jejich prohlídku. Kupujici je povinen provést

kontrolu dle tohoto odst. 5.7. smlouvy pouze v rozsahu, v jakém provedeni kontroly

umožňuje vnější stav Zboží a/nebo Přepravních nádob.

5.8. přesný termín odevzdáni Zboží dle jednotlivých objednávek bude dohodnut telefonicky

mezi pověřeným pracovníkem obchodního odděleni KupujIciho a pověřeným pracovníkem

prodávajiciho vždy nejpozději dvanáct (12) hodin před uplynutím lhŮty pro odevzdáni

stanovené v odstavci 5.1. této smlouvy. prodávající je povinen odevzdat Zboží do místa

odevzdáni v dohodnutý den nejpozději do 14,00 hodin.

5.9. prodávající (resp. jeho pověřený pracovník) opustí po odevzdáni Zboží bez zbytečného

odkladu provozní areál KupujIciho v místě určeném v odstavci 5.4. této smlouvy, a to

případně za doprovodu pověřeného pracovníka obchodního odděleni KupujIciho dle volby

KupujIciho.

5.10. prodávající (resp. jeho pověřený pracovník) není oprávněn se pohybovat v provozním

areálu KupujIciho bez jeho vědomi a souhlasu.

5.11. prodávající je povinen odevzdat Zboží vždy nové a nepoužité, v jakosti a provedeni, jež

se hodí pro účel, k němuž se Zboží obvykle používá, a spolu s doklady, které se ke Zboží

obvykle vztahuji. prodávající KupujIciho výslovně ujišťuje, že jim odevzdávané Zboží je

bez vad. prodávající je povinen Zboží a Přepravní nádoby zabezpečit a opatřit pro

přepravu zpŮsobem, který zajisti, že Zboží a Přepravní nádoby budou odevzdány

v neporušeném a nepoškozeném stavu, a který Zboží a Přepravní nádoby ochrání před
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nahodilou zkázou, ke které by před odevzdáním Zboží a Přepravních nádob i po dobu

jejich přepravy mohlo dojit.

5.12. V případě, že KupujIcimu bude odevzdáno Zboží v porušených Či poškozených

Přepravních nádobách, je Kupujici oprávněn odmítnout odevzdáni takového Zboží a

prodávající je povinen odevzdat KupujIcimu Zboží v neporušených a nepoškozených

Přepravních nádobách v náhradní lhŮtě dvacet Čtyři (24) hodin Tím není nijak dotčeno

právo KupujIciho na náhradu Škody Či na smluvní pokutu dle této smlouvy.

6. Kupní cena, splatnost a způsob placení

6.1Kupni cena za Zboží je pro jednotlivé položky stanovena v Příloze č. 1 této smlouvy.

Kupní cena uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy je konečná a platí po celou dobu trvání

této smlouvy, přičemž prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu

§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Kupujici je však oprávněn požadovat sníženi kupní

ceny z dŮvodu prokazatelného sníženi cen obdobného Či srovnatelného zboží na trhu

6.2 Kupujici se zavazuje zaplatit Prodávajicimu kupní cenu za odevzdané Zboží na základě

faktur vystavených Prodávajícím v souladu s touto smlouvou.

6.3 prodávající vystavuje jednu sběrnou fakturu za veškeré odevzdané Zboží, a to

k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. prodávající je povinen zaslat KupujIcimu

fakturu nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den po jejím vystaveni. Skutečné datum odesláni

faktury KupujIcimu je povinen prokázat prodávající.

6.4 prodávající se zavazuje vystavit KupujIcimu na kupní cenu fakturu ve formátu

elektronické faktury (ISDOC) nebo případně v elektronické formě (ve formátu PDF), a v

této formě fakturu jako samostatnou zásilku zaslat KupujIcimu do datové schránky a na

e mailovou adresu, a to ve lhŮtě stanovené v odst 6 3 této smlouvy Takto vystavená

faktura musí splňovat formální náležitosti vyp|ývajÍcÍ z příslušných právních předpisŮ a

musí být zaslána na e-mailovou adresu: Za řádně doručenou fakturu

na uvedenou adresu se zejména nepovažuje faktura doručená spolu se Zbožím apod.

6.5 Kupujici je povinen zaplatit Prodávajicimu kupní cenu za odevzdané Zboží do třiceti (30)

cinů od vystaveni příslušné faktury KupujIcimu za předpokladu, že mu byla řádně a

v terminu dle odst. 6.3. této smlouvy doručena na adresu uvedenou v předchozím

odstavci. Kupujici zaplatí kupní cenu převodem na bankovní účet prodávajiciho uvedený

v záhlaví této smlouvy nebo na jiný bankovní účet prodávajiciho, který za účelem platby

kupní ceny dle této smlouvy prodávající písemně oznámí KupujIcimu.

6.6Kupni cena uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy představuje konečnou cenu za Zboží,

která v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou Zboží včetně poplatkŮ a

jiných podobných plateb, včetně nákladŮ na dopravu Zboží, včetně mýtného, pojištěni,

poplatkŮ nebo nákladŮ dle ADR, do místa odevzdáni Změna kupní ceny je možná pouze

v případě změny příslušných dani a/nebo jiných podobných zákonných plateb a poplatkŮ.

Tím není nijak dotčeno ujednáni poslední věty odst. 6.1. této smlouvy.

6.7 Kupní cena se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka připsána ve

prospěch účtu prodávajiciho.
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6.8 prodávající je povinen vystavit fakturu dle množství skutečně odevzdaného Zboží

KupujIcimu na základě potvrzených dodacích iistů.

6.9. prodávající se zavazuje uvést na vystavené faktuře číslo objednávky KupujIciho a rovněž

číslo smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujicim, jestliže je číslo smlouvy odlišné

od čísla objednávky a dále označeni smluvních stran a adresy jejich sídla, IČ a DIČ

smluvních stran, číslo faktury, den vystaveni a den splatnosti faktury, den uskutečněni

zdanitelného plněni, označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

v souladu s touto smlouvou, údaje o objednávce KupujIciho, fakturovanou Částku,

množství skutečně odevzdaného Zboží dle jednotlivých položek, razítko, podpis

oprávněné osoby a případné další náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.

Přílohou faktury musí být vždy kopie objednávky KupujIciho, ke které se faktura vztahuje,

a kopie potvrzeného dodacího listu.

6.10. Faktura musí být vystavena a zaslána ve formě a na adresu stanovenou v odst. 6.4.

této

smlouvy a musí obsahovat údaje vyp|ývajÍcÍ z příslušných právních předpisŮ a rovněž

údaje stanovené v této smlouvě. Nebude-li faktura vystavena a zaslána ve stanovené

formě, nebo nebude-li obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ni nebudou správně

uvedené údaje dle této smlouvy, je Kupujici oprávněn fakturu vrátit Prodávajicimu ve

lhŮtě deseti (10) cinů od jejího doručeni Prodávajicimu. V takovém případě se přeruší běh

lhŮty splatnosti a nová lhŮta splatnosti počne běžet doručením opravené (správně

vystavené a zaslané) faktury. Bude-li však faktura zaslána na jinou adresu nebo jiným

zpŮsobem, než ujednaným v odst 6 4 této smlouvy, nebude se faktura považovat vŮbec

za doručenou a Kupujici není povinen na toto prodávajiciho ani upozorňovat; v takovém

případě ani nepočíná běžet lhŮta splatnosti faktury a kupní ceny a Kupujici tak nebude

s úhradou faktury a kupní ceny v prodlení.

6.11. Povinnost KupujIciho se splněním svého peněžitého závazku se prodlužuje o dobu, po

kterou je, nebo byl prodávající v prodlení se splněním některé ze svých povinnosti dle

této smlouvy.

6 12 Kupujici je oprávněn započíst si jakoukoli svoji peněžitou pohledávku vůČi Prodávajicimu

proti peněžité pohledávce prodávajiciho podle této smlouvy.

7. ZÁRUKA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. prodávající tímto ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku přebírá závazek, že

Zboží bude zpŮsobilé pro použiti ke smluvenému (jinak obvyklému) účelu a že si zachová

obvyklé vlastnosti (i) po dobu šesti (6) měsíců, jde ii o Zboží zuživatelné, (ii) nebo po

dobu dvanácti (12) měsíců, jde ii o Zboží nezuživatelné

7.2. Záruční doba v trvání dle odst. 7.1. této smlouvy začíná běžet ode dne, kdy Kupujici

převzal Zboží od prodávajiciho.

7.3. V případě výskytu vady na Zboží má Kupujici právo požadovat po Prodávajícím (i)

odstraněni vad dodáním nového Zboží bez vad, dodáním chybějícího Zboží a odstraněním

právních vad Zboží, nebo (ii) odstraněni vady opravou Zboží, jestliže je vada
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odstranitelná, nebo (lil) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.4. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 7.3. této smlouvy náleží vždy KupujIcimu, a to

bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhŮt dle ustanoveni § 2106 a násl. občanského

zákoníku.

7.5. Práva z vadného plněni jsou řádně a včas uplatněna Kupujicim, pokud je Kupujici

oznámí

Prodávajicimu do konce záruční doby. Oznámeni práv z vadného plněni se považuje za

řádně učiněné také v případě, jestliže je Kupujici zašle Prodávajicimu elektronickou

formou do datové schránky a na e-mailovou adresu prodávajiciho uvedenou v odstavci

14.3. této smlouvy.

7.6. V případě, že Kupujici bude požadovat po Prodávajícím odstraněni vad dodáním nového

Zboží bez vad Či dodáni chybějícího Zboží, je prodávající povinen dodat KupujIcimu nové

Zboží bez vad Či chybějící Zboží nejpozději do dvaceti Čtyři (24) hodin od oznámeni vad

Zboží Kupujicim. Na dodáni náhradního Či chybějícího Zboží se vztahuji dodací podmínky

dle této smlouvy. V případě, že Kupujici bude požadovat po Prodávajícím odstraněni

právních vad Zboží, je prodávající povinen odstranit právní vady Zboží bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do třiceti (30) cinů, od oznámeni vad Zboží Kupujicim

V případě, že Kupujici bude požadovat po Prodávajícím odstraněni vad opravou Zboží, je-

li vada odstranitelná, je prodávající povinen opravit Zboží bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do deseti (10) cinů, od oznámeni vad Zboží Kupujicim.

7.7. V případě sporu smluvních stran o délku lhŮty ,,bez zbytečného odkladu" Či

,,bezodkladně"

je vždy rozhodujIcI stanovisko KupujIciho.

7.8. Kupujici je oprávněn odepřít zaplaceni kupní ceny za Zboží do doby odstraněni vad

Zboží,

nebyla-li kupní cena Zboží již dříve uhrazena.

7.9. V případě výskytu vady, která se týká jakosti Zboží, kdy kvalita Zboží neodpovídá

zejména této smlouvě nebo podmínkám stanoveným obecně závaznými právními

předpisy (např. zákon Č. 378/2007 Sb. a jeho prováděcí předpisy), technickým a jiným

normám, podmínkám, rozhodnutím a jiným předpisŮm stanoveným Státním ústavem pro

kontrolu léčiv včetně požadavkŮ na správnou výrobní praxi, popř podmínkám,

rozhodnutím a jiným předpisŮm stanoveným jiným orgánem veřejné moci, se za Zboží

s vadami považuje veškeré dodané Zboží se Šarži, která je shodná se Šarži Zboží, u

kterého byla tato neodpovidajÍcÍ jakost zjištěna. v takovém případě je Kupujici zejména

oprávněn odepřít úhradu kupní ceny za veškeré dodané Zboží s takovou Šarži. V takových

případech budou smluvní strany postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy,

zejména zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejIcIch

zákonŮ, v platném znění

7.10. Za vadu Zboží ve smyslu této smlouvy se považuje také vada Přepravní nádoby.

8. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží
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8.1. Kupujici nabývá vlastnického práva ke Zboží, jakmile je mu odevzdané Zboží předáno

v místě odevzdáni.

8.2. Nebezpečí Škody na Zboží přechází na KupujIciho okamžikem předáni Zboží v místě

odevzdáni nebo potvrzením příslušného dodacího listu podle toho, která skutečnost

nastane později.

9. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

9.1. prodávající je povinen umožnit KupujIcimu nabýt vlastnické právo ke Zboží v souladu

s touto smlouvou a občanským zákoníkem.

9.2. Kupujici je povinen řádně a včas zaplatit Prodávajicimu kupní cenu v souladu s článkem

6. této smlouvy a převzít Zboží dle pravidel upravených v Článku 5. této smlouvy.

9.3. prodávající se zavazuje, že bude odevzdávat (dodávat) KupujIcimu výlučně Zboží a

Přepravní nádoby, které budou v použitelném stavu a které bude možno bez omezeni

užívat v souladu s účelem, jemuž Zboží a Přepravní nádoby obvykle slouží a k němuž

jsou určeny. prodávající se rovněž zavazuje, že bude KupujIcimu odevzdávat (dodávat)

Zboží a Přepravní nádoby bez právních vad, zejména bez zástavních práv nebo

jakýchkoliv jiných práv třetích osob.

9.4. prodávající se zavazuje, že bude odevzdávat (dodávat) KupujIcimu výlučně Zboží a

Přepravní nádoby, které budou plně v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména

zákon Č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých

zákonŮ, v platném znění, a zákon Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a o změně a doplněni některých zákonŮ, v platném znění) a dalšími normami, které

budou mít předepsané vlastnosti a které budou v souladu s příslušnou právní úpravou

schváleny pro používáni k účelu, pro který si jej Kupujici objednává. prodávající se

zejména v této souvislosti zavazuje, že jim dodávané Zboží, Přepravní nádoby a plněni

jeho závazkŮ dle této smlouvy bude po celou dobu trvání této smlouvy v souladu s jeho

prohlášením uvedeným v odst. 9.5. této smlouvy.

9.5. prodávající prohlašuje a ujišťuje KupujIciho, že:

9.5.1. je osobou spMujIcI veškeré podmínky stanovené obecně závaznými právními

předpisy, zejména též podmínky stanovené zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech,

ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,ZL"), a zákonem č. 268/2014 Sb.,

o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,ZZP"),

v rozsahu, v jakém se tyto předpisy na plněni této smlouvy vztahuji, k distribuci

a prodeji Zboží a poskytováni Přepravních nádob, a že je ve smyslu obecně

závazných předpisŮ, zejména pokud jde o zl a ZZP, osobou oprávněnou

k distribuci a prodeji Zboží a poskytováni Přepravních nádob, jsou-li takové

podmínky ve vztahu k distribuci a prodeji Zboží a poskytováni Přepravních nádob

obecně závaznými právními předpisy požadovány,

9.5.2. jim dodávané Zboží a poskytované Přepravní nádoby splňuji veškeré podmínky

stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovenými zl a zzp,

pro uvedeni Zboží a Přepravních nádob na trh, zejména že byly splněny povinnosti
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dle ZZP, jsou-li takové povinnosti pro uvedeni Zboží nebo Přepravních nádob na

trh obecně závaznými právními předpisy požadovány,

9.5.3. jim dodávané Zboží a Přepravní nádoby jsou v souladu s veškerými požadavky

na

bezpečnost, jakost, kvalitu, provedeni atd. stanovenými obecně závaznými

právními předpisy a technickými normami Či touto smlouvou,

9 5 4 jim dodávané Zboží a Přepravní nádoby vyhovuji požadavkŮm vyplývajich"n

z příslušných technických norem, a to v rozsahu, v jakém se technické normy na

Zboží a Přepravní nádoby vztahuji, případně požadavkŮm vyplývajich"n z norem

rovnocenných normám uvedeným v tomto odstavci smlouvy.

9.6. prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) týdnŮ,

kdykoliv na požádáni předložit KupujIcimu doklady prokazujIcI pravdivost prohlášeni

uvedených v odst. 9.5. této smlouvy.

9.7. Pokud dojde v souladu s ČI. 13. této smlouvy k nájmu Zásobníku, vztahuji se odst. 9.3.

až 9.6. této smlouvy také na Zásobník.

9 8 prodávající se zavazuje veškeré dodané Přepravní nádoby a Zásobník označit zpŮsobem

stanoveným obecně závaznými právními předpisy, technickými a jinými normami apod.

Součásti takového označeni bude také šarže Zboží, která je v těchto Přepravních

nádobách nebo do Zásobníku dodána.

9 9 prodávající je povinen na svůj náklad před uskutečněním první dodávky Zboží provést

zaškoleni obsluhy KupujIciho v počtu dvou (2) osob pro nakládáni se Zbožím, Přepravními

nádobami a Zásobníkem.

9.10. prodávající se zavazuje v rámci plněni svých povinnosti dle této smlouvy, zejména

pokud

jde o povinnosti souvisejÍcÍ s dodávkou Zboží a povinnosti souvisejÍcÍ s pronájmem

Přepravních nádob a Zásobníku a nakládáni s nimi, včetně povinnosti souvisejIcIch

s dopravou a vykládkou Zboží a Přepravních nádob apod., dodržovat veškeré obecně

závazné právní předpisy zejména na úseku obecné bezpečnosti, bezpečnosti práce,

hygieny, požární ochrany, ochrany životního prostředí.

1O.ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

10 1 Smluvní strany si vzájemně odpovídají za Škodu, kterou zpŮsobí druhé smluvní straně

porušením právní povinnosti Odpovědnost smluvních stran za Škodu zpŮsobenou

v souvislosti s touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

10.2. Každá ze smluvních stran je povinna předcházet vzniku Škody, učinit vhodná a

přiměřená

opatřeni k odvráceni hrozící Škody a v případě vzniku Škody učinit veškerá rozumně

požadovatelná opatřeni k tomu, aby rozsah Škody byl co nejnižší.

10.3. prodávající je povinen zaplatit KupujIcimu smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze

souhrnné kupní ceny Zboží dle příslušné objednávky za každý započatý kalendářní den

prodlení se splněním své povinnosti dodat Zboží v souladu s objednávkou KupujIciho a
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touto smlouvou, a to i v případě prodlení s dodávkou pouze Části objednaného Zboží.

prodávající je povinen zaplatit KupujIcimu smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ (slovy pět

tisíc korun českých) za každý den prodlení se splněním své povinnosti předat KupujIcimu

Zásobník do nájmu, včetně souvisejIcIch povinnosti s tímto předáním, jak je uvedeno v

odst. 13.2. této smlouvy.

10.4.

10.5.

10.6.

prodávající se zavazuje plnit povinnosti, jejichž splněni je utvrzeno smluvní pokutou, i po

zaplaceni smluvní pokuty.

Přesáhne ii výše Škody, zpŮsobené KupujIcimu porušením povinnosti utvrzené smluvní

pokutou, smluvní pokutu, zavazuje se prodávající nahradit KupujIcimu zpŮsobenou Škodu

přesahující smluvní pokutu.

Smluvní pokuta je splatná nejpozději do sedmi (7) cinů poté, co prodávající poruší smluvní

povinnost, jejíž splněni je utvrzeno smluvní pokutou. Bez ohledu na ujednáni předchozí

věty je smluvní pokuta vždy splatná nejpozději do sedmi (7) cinů poté, co Kupujici požádá

prodávajiciho o zaplaceni smluvní pokuty.

10.7. Smluvní strany se zavazuji zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné Částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého závazku dle této

smlouvy.

10.8. Za porušeni právní povinnosti ve smyslu této smlouvy se rovněž považuje, jestliže se

některé prohlášeni prodávajiciho, učiněné v této smlouvě, ukáže být nepravdivým,

nepřesným Či zavádějícím (dále též jen ,,Porušeni prohlášeni"). prodávající se zavazuje

nahradit KupujIcimu Škodu a případně též nemajetkovou újmu, která mu vznikne

v příčinné souvislosti s Porušením prohlášeni, neboť Porušeni prohlášeni se považuje za

porušeni povinnosti prodávajiciho jednat poctivě, čestně, svědomitě, s péči řádného

hospodáře a v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a dále za porušeni

povinnosti prodávajiciho předcházet hrozícím Škodám.

11.TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

11.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, pokud zákon

nestanoví den pozdější Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání Čtyř (4) rokŮ

počítaných ode dne účinnosti této smlouvy.

11 2 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z dŮvodŮ upravených v příslušných

právních

předpisech a z dŮvodŮ uvedených v této smlouvě Odstoupeni musí být učiněno

v písemné formě a musí být odesláno druhé smluvní straně.

11.3. Kupujici je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se prodávající ocitne v situaci,

ohrožujIcI řádné plněni závazkŮ ze smlouvy (zejména zrušeni prodávajiciho bez právního

nástupce, úpadek prodávajiciho). Kupujici je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy (i)

v případě, že prodávající poruší svá prohlášeni uvedená v odst. 2.1., 9.5. nebo v jiném
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ustanoveni této smlouvy, nebo že se některé z těchto prohlášeni ukáže být nepravdivým,

nepřesným Či zavádějícím, (ii) v případě, že prodávající bude v prodlení se splněním

objednávky KupujIciho po dobu delší dvaceti (20) cinů, nebo (lil) v případě, že prodávající

odevzdá KupujIcimu nejméně ve dvou (2) po sobě jdoucích případech vadné Zboží a/nebo

Přepravní nádoby, jejichž hodnota bude Činit minimálně deset procent (10 %) z hodnoty

příslušné objednávky bez nájemného za Přepravní nádoby a Zásobník.

11.4. Odstoupeni od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručeni oznámeni o odstoupeni druhé

smluvní straně a práva a povinnosti zanikají ke dni účinnosti oznámeni o odstoupeni.

jestliže oznámeni o odstoupeni není řádně doručeno druhé smluvní straně, nabývá

odstoupeni od smlouvy účinnosti 10 den po jeho odesláni druhé smluvní straně.

11 5 Kterákoliv ze smluvních stran může ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědi výpověď

je možno podat z jakéhokoliv dŮvodu nebo i bez uvedeni dŮvodu

11.6. Délka výpovědní doby Činí tři (3) měsíce v případě výpovědi podané Kupujicim a šest (6)

měsíců v případě výpovědi podané Prodávajícím. výpovědní doba začíná běžet prvním

dnem měsíce nás|edujÍcÍho po doručeni písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Uplynutím výpovědní doby smlouva konči.

12.POjIŠTĚNÍ

12.1. prodávající je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno platné

pojištěni

odpovědnosti za Škodu zpŮsobenou svoji provozní Činnosti a zejména pro případ

zpŮsobeni Škody na majetku KupujIciho Či na zdraví třetích osob s limitem pojistného

plněni ve výši minimálně 6.000.000,- KČ (slovy šest miiionů korun českých) za každou

pojistnou událost v kalendářním roce. prodávající je povinen na vyžádáni KupujIciho

prokázat KupujIcimu splněni povinnosti dle předchozí věty, včetně zaplaceni pojistného,

vždy do 31. ledna a do 30. června příslušného kalendářního roku.

12.2. prodávající se zavazuje v případě vzniku Škody v souvislosti s touto smlouvou učinit

veškerá opatřeni a vyvinout maximální úsilí k tomu, aby pojistitel vyplatil pojistné plněni

z pojištěni dle odst. 12.1. této smlouvy přímo KupujIcimu, a nebude-li to možné, zavazuje

se prodávající vyplatit KupujIcimu pojistné plněni z pojištěni dle odst. 12.1. této smlouvy

bezodkladně po obdrženi plněni od pojistitele.

13.NÁjEM PŘEPRAVNÍCH NÁDOB A ZÁSOBNÍKU

13.1. Okamžikem odevzdáni (dodáni) Zboží a jeho převzetím Kupujicim, jak je specifikováno

v ČI. 5. této smlouvy, dává prodávající KupujIcimu do nájmu Přepravní nádoby, v nichž

je dodáno Zboží, a které jsou identifikovány zpŮsobem uvedeným v odst 5 6 7 této

smlouvy.

13.2. V případě Zboží, které je dodáváno do Zásobníku (pouze Klatovská nemocnice a.s. a

Stodská nemocnice a.s.), poskytne prodávající KupujIcimu nejpozději 14 dni po uzavřeni

této smlouvy do nájmu Zásobník podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

prodávající bude plnit tuto svoji povinnost tím, že v uvedené lhŮtě na svůj náklad dopraví

Zásobník do místa určeného Kupujicim pro dodávky Zboží, provede instalaci, popř.
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montáž, tohoto Zásobníku, jeho zprovozněni a provede veškeré další nezbytné úkony

potřebné k řádnému a bezpečnému dodáváni Zboží do Zásobníku a využíváni Zboží

umístěného v Zásobníku Kupujicim, včetně veškerých revizi, zkoušek apod. Ve stejné

lhŮtě se prodávající zároveň zavazuje provést nezbytné zaškoleni obsluhy KupujIciho

v počtu minimálně dvou (2) osob.

13.3. výše nájemného za veškeré pronajaté Přepravní nádoby v počtu poptávaném Veřejnou

zakázkou definovanou v odst. 1.2 této smlouvy je stanovena v Příloze č. 1 této smlouvy

bez dph za každý celý kalendářní rok trvání nájmu těchto Přepravních nádob. výše

nájemného za pronajatý Zásobnik(y) je stanovena v Příloze č. 1 této smlouvy bez DPH

za každý celý kalendářní rok trvání nájmu tohoto Zásobniku(Ů) V případě trvání nájmu

pouze po dobu Části kalendářního roku se příslušná Část nájemného poměrně zkrátí.

K nájemnému bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečněni zdanitelného

plněni, pokud nájemné této dani dle příslušných právních předpisŮ podléhá Poměrná Část

nájemného je splatná zpětně vždy za každý kalendářní měsíc trvání nájmu spolu s kupní

cenou dle ČI. 6. této smlouvy. Nájemné bude fakturováno samostatnou fakturou. Faktura

s vyúčtováním nájemného bude vystavena, doručena a splatná ve stejný den jako faktura

s vyúčtováním kupní ceny dle ČI. 6 této smlouvy. Ustanoveni ČI. 6. této smlouvy se i jinak

obdobně použiji na fakturaci a úhradu nájemného.

13.4. prodávající se zavazuje předat KupujIcimu Přepravní nádoby a Zásobnik(y) do užíváni ve

stavu zpŮsobilém k jejich řádnému a bezpečnému užíváni, jakož i ve stavu zpŮsobilém

k řádnému a bezpečnému užíváni Zboží, a v tomto stavu Přepravní nádoby a Zásobnik(y)

svým nákladem udržovat po celou dobu jejich nájmu prodávající se zavazuje na svůj

náklad v místě, kde jsou pronajaté Přepravní nádoby a Zásobník umístěny v době nájmu,

provádět veškerou jejich údržbu, včetně běžné údržby a Čištěni, veškeré jejich revize,

zkoušky, servisní úkony a další úkony pravidelné údržby, a to vše v rozsahu a v terminech

stanovených obecně závaznými právními předpisy, v rozsahu a terminech stanovených

výrobcem, distributorem a/nebo prodejcem Přepravních nádob a Zásobníku, a dále

v rozsahu a v terminech, v jakých si potřebu těchto úkonŮ vyžádá stav Přepravních nádob

a Zásobníku. prodávající není oprávněn za prováděni Činnosti dle tohoto odst. 13.5.

smlouvy požadovat po Kupujicim jakékoliv náhrady nákladŮ, odměnu nebo navýšeni

nájemného.

13 5 Veškeré opravy Přepravních tlakových lahvi provádí na svůj náklad prodávající

prodávající se zavazuje nastoupit na opravu nejpozději ve lhŮtě dvaceti Čtyř (24) hodin

po nahlášeni závady. prodávající není oprávněn za prováděni Činnosti dle tohoto odst.

13 5 smlouvy požadovat po Kupujicim jakékoliv náhrady nákladŮ, odměnu nebo

navýšeni nájemného. Veškeré opravy zásobníku kapalného kyslíku provádí na svůj náklad

prodávající pouze u Klatovské nemocnice, a.s. a Stodské nemocnice, a.s., a současně po

dobu nájmu zásobníku provádět bezplatně předepsané revize a zkoušky v souladu

s platnými právními předpisy. U Domažlické nemocnice, a .s. a Rokycanské nemocnice,

a.s., kde je zásobník kapalného kyslíku ve vlastnictví nemocnice provádí opravy a
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legislativou stanovené kontroly kupující. Náklady jsou zahrnuty v kupní ceně zboží a

pronájmu zařízeni.

13.6. Nejpozději při zahájeni nájmu první z Přepravních nádob a/nebo Zásobníku je

prodávající

povinen písemně předat KupujIcimu veškeré pokyny pro bezpečné užíváni Přepravních

nádob a Zásobníku, jejich skladováni a obsluhu (dále jen ,,Pokyny"). prodávající je

povinen bezodkladně tyto Pokyny aktualizovat v případě jejich změny nebo v případě

technické nebo jiné změny Přepravních nádob a Zásobníku. Kupujici není těmito pokyny

vázán v rozsahu povinnosti, které jsou dle této smlouvy stanoveny Prodávajicimu.

13.7. Kupujici je povinen chránit Přepravní nádoby a Zásobník před nebezpečím jejich ztráty,

zničeni nebo poškozeni z vnějších viivů. Kupujici však neodpovídá za vzniklé Škody, pokud

postupoval v souladu s Pokyny a/nebo pokud prodávající nesplnil svoji povinnost

k předáni PokynŮ, jejichž dodrženi by zamezilo vzniku Škody nebo rozsah takové Škody

zmírnilo, nebo pokud Škodu zavinil prodávající nebo jeho pracovník. prodávající se

zavazuje nahradit veškeré Škody na Životě, zdraví nebo majetku KupujIciho a třetích osob

vzniklých v dŮsledku užíváni Přepravních nádob a Zásobníku, ledaže ke škodě došlo

výlučně porušením PokynŮ ze strany KupujIciho, pokud tyto pokyny byly KupujIcimu

předány.

14.4.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

Nájem Přepravních nádob a Zásobníku zaniká ukončením této smlouvy jako celku,

dohodou smluvních stran nebo jiným zpŮsobem stanoveným obecně závaznými právními

předpisy. Nájem Zásobníku zaniká také učiněním výhrady za podmínek stanovených

v odst. 13.3. této smlouvy.

Ve lhŮtě sedmi (7) kalendářních cinů po zániku nájmu Zásobníku je prodávající povinen,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, provést demontáž a odvoz

Zásobníku od KupujIciho.

V případě zániku nájmu Přepravních nádob vráti Kupujici Prodávajicimu Přepravní nádoby

ve lhŮtě třiceti (30) kalendářních dni od zániku nájmu a prodávající je povinen v terminu

stanoveném Kupujicim v rámci uvedené lhŮty Přepravní nádoby od KupujIciho odvézt

Kupujici je oprávněn kdykoliv vyzvat prodávajiciho k převzetí jednotlivých Přepravních

nádob, zejména v případě jejich vyprázdněni, a prodávající je povinen tyto Přepravní

nádoby od KupujIciho převzít a odvézt ve lhŮtě jednoho (l) týdne od učiněni této výzvy,
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nejpozději však v rámci této lhŮty při nové dodávce Zboží v Přepravních nádobách

Nájem jednotlivých Přepravních nádob je v takovém případě ukončen okamžikem, kdy

prodávající tyto Přepravní nádoby převzal od KupujIciho nebo okamžikem, kdy byl

prodávající nejpozději podle tohoto odst. 13.12. smlouvy povinen k převzetí a odvozu

Přepravních nádob, a to podle toho, která okolnost nastane dříve.

Komunikace smluvních stran

Má-li být dle této smlouvy doručeno oznámeni, žádost Či jiné sděleni druhé smluvní straně

v písemné formě, zašle odesňajici strana tuto zásilku datovou schránkou, e-mailem,

doporučenou poštou nebo ji předá osobně oprávněnému zástupci druhé smluvní strany

proti potvrzeni o převzetí.

V případě, že adresát zásilky odmítne tuto bezdŮvodně převzít, má se za to, že zásilka

byla doručena dnem, kdy byla bezdŮvodně odmítnuta V případě, že zásilka bude uložena

pro adresáta u osoby pověřené jejím doručením, má se za to, že zásilka byla doručena

třetí (3.) den po jejím uloženi. Tímto ustanovením není nijak dotčen odst. 11.4. této

smlouvy. Pokud je doručováno prostřed nictvim datové schránky a zásilka není

vyzvednuta, má se za to, že je doručeno 10. den po jejím dodáni do datové schránky.

Smluvní strany uvedly za účelem doručováni ve smyslu odst. 14.1. této smlouvy

nás|edujÍcÍ kontaktní údaje:

KupujIcI: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292

344 22 Domažlice

Česká republika

datová schránka: de9drb9

e-mail:

prodávající: Linde Gas a.s.

U Technoplynu 1324

198 00 Praha 9

Česká Republika

datová schránka: idpcft3

e-mail:

V ostatních případech neupravených v odst. 14.1. této smlouvy Či uvedených v jiných

ustanoveních této smlouvy může komunikace mezi smluvními stranami (resp jejich

oprávněnými zástu pci) probíhat též ústní formou (zejména též prostřed nictvim telefon ů)

14 5 Za jednání smluvních stran dle této smlouvy se vedle jednání statutárních orgánŮ

smluvních stran rozumí ve smyslu ustanoveni § 430 občanského zákoníku též jednání

oprávněných zástupcŮ pověřených smluvní stranou, aby za ni jednala v záležitostech

týkajících se této smlouvy a jejího plněni.

14.6. Smluvní strany tímto jmenuji a pověřuji osoby oprávněné vzájemně jednat

v záležitostech týkajících se plněni této smlouvy:

14.6.1. za KupujIciho bude jednat ve věci plněni této smlouvy jako zástupce:
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doplní

Kupující

14.6.2. za prodávajiciho bude jednat ve věci plněni této smlouvy jako zástupce:

14.7. Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámeni, žádosti Či sděleni dle této smlouvy

budou činěna v českém jazyce. v českém jazyce bude probíhat též jiná komunikace mezi

smluvními stranami vedená v souvislosti s touto smlouvou.

14.8. Smluvní strany se zavazuji, že oznámí neprodleně druhé smluvní straně změnu

jakéhokoliv z výše uvedených kontaktních údajŮ Či změnu pověřených osob ve smyslu

odst. 14.6. této smlouvy. Tyto změny nepodléhají schváleni druhou smluvní stranou a

nepovažuji se za změnu této smlouvy ve smyslu odst. 17.5. této smlouvy.

15.PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ

15.1. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že práva a povinnosti KupujIciho upravená touto

smlouvou přecházejí na jeho právní nástupce, pokud dříve nezanikla.

15.2. prodávající se zavazuje, že nebude klást překážky převodu Či přechodu práv a povinnosti

KupujIciho upravených touto smlouvou na právního nástupce KupujIciho jakož i na osobu

Či osoby, které budou součásti téhož koncernu jako Kupujici, a že za tím účelem poskytne

KupujIcimu potřebnou součinnost.

16.OCHRANA INFORMACÍ

16.1. Smluvní strany se zavazuji dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se

dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na ty

skutečnosti, které jsou nebo se stanou obecně známými, aniž by se tak stalo v dŮsledku

porušeni této smlouvy. Smluvní strany prohlašuji, že mají zájem zejména na ochraně

informaci o cenách a benefitech v rámci vybraných systémových nastaveni odběratelsko-

dodavatelských vztahŮ, obsažených v této smlouvě, jejich dodatcích Či jiných

souvisejIcIch ujednáních, neboť představuji součást obchodního tajemství prodávajiciho i

KupujIciho ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pokud se strany nedohodnou jinak. Za

všech okolnosti jsou smluvní strany povinny zachovávat výrobní a obchodní tajemství

druhé smluvní strany, jakož i mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které by mohly

negativně ovlivnit konkurenceschopnost druhé smluvní strany.

16.2. Smluvní strana, která získala skutečnost chráněnou dle tohoto Článku smlouvy od druhé

smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval v tajnosti a nezneužil ji

žádný z jejich pracovnikŮ, orgánŮ nebo čienů jejich orgánŮ bez ohledu na jeho zařazeni,

který se dostane nebo by se mohl dostat do styku s touto skutečnosti.

16.3. Omezeni stanovená v odst. 16.1. této smlouvy se nevztahuji na poskytováni informaci

spdupracujIcIm osobám a/nebo konzultantŮm obou smluvních stran v potřebném

rozsahu, pokud tyto spdupracujIcI osoby a/nebo konzultanti budou zavázáni k ochraně

informaci nejméně ve stejném rozsahu jako smluvní strany.

16.4. Smluvní strany jsou však oprávněny podávat potřebná vysvětleni a údaje příslušným

oprávněným státním a veřejným úřadŮm a institucím v České republice a/nebo
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oprávněným veřejným úřadŮm a institucím Evropské unie, jakož i plnit oznamovací

povinnosti a uveřejňovat údaje, dokumenty a informace, pokud jsou k tomu povinny dle

příslušných obecně závazných právních předpisŮ

16.5. Získá-li některá smluvní strana od druhé smluvní strany dokumenty, které obsahuji

skutečnosti chráněné dle tohoto Článku smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která může

být listinná Či elektronická, je tato smluvní strana povinna zajistit bezpečné uloženi těchto

dokumentŮ tak, aby nemohlo dojit k prozrazeni Či zneužiti chráněných skutečnosti

Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu po ukončeni této smlouvy vrátit

veškeré dokumenty, které obsahuji skutečnosti chráněné dle tohoto Článku smlouvy, a

to bez ohledu na jejich formu, která může být listinná Či elektronická

16.6. Smluvní strany se zavazuji dodržovat povinnosti uvedené v tomto Článku smlouvy po

celou dobu trvání smlouvy i po dobu dvou (2) rokŮ od ukončeni této smlouvy

16.7. prodávající se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích

a/nebo

jiných údajích chráněných zvláštními právními předpisy, se kterými se případně dostane

do styku při plněni této smlouvy. prodávající se zavazuje po ukončeni této smlouvy

odstranit veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní technice a/nebo na paměťových

mediích nebo uložená v listinné podobě tak, aby tyto údaje a data nebylo možno žádným

zpŮsobem zneužit, obnovit a/nebo s nimi dále jakkoli nakládat

16.8. Při nakládáni s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými zvláštními právními

předpisy, se kterými se případně prodávající dostane do styku při plněni této smlouvy, je

vždy rozhodujIcIm hlediskem ochrana práv a zájmů KupujIciho

17.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vŮli Smluvní strany dále prohlašuji, že tuto

smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek Na dŮkaz toho

připojuji své vlastnoruční podpisy.

17.2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ni vzniklé právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, v platném znění.

17.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a

nahrazuje veškerá předešlá ujednáni smluvních stran ústní i písemná týkající se předmětu

této smlouvy.

17.4. Nedílnou součásti této smlouvy je její Příloha č. 1. Smluvní strany prohlašuji, že se

s touto přílohou řádně seznámily a že porozuměly jejímu obsahu.

17 5 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na

základě dohody obou smluvních stran.

17.6. Tato smlouva představuje obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského

zákoníku, kterými se určuje část obsahu kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a

Kupujicim. jednotlivé kupní smlouvy jsou mezi Prodávajícím a Kupujicim uzavřeny

doručením Kupujicim řádně vystavené a odeslané objednávky dle Článku 4 této smlouvy
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Prodávajicimu.

17.7. prodávající ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužuje KupujIcimu

promlčecí lhŮtu na 10 let od doby, kdy počala promlčecí lhŮta podle zákona běžet.

17.8. Neplatnost, neúčinnosti Či nevymahatelnost jednotlivého ustanoveni této smlouvy,

nezpŮsobuje neplatnost, neúčinnost Či nevymahatelnost smlouvy jako celku Smluvní

strany se zavazuji takové ustanoveni nahradit bez zbytečného odkladu jiným

ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a které svým obsahem bude

nejvíce odpovídat smyslu a účelu pŮvodního ustanoveni a této smlouvy Toto ustanoveni

smlouvy se přiměřeně použije i při eventuálním doplněni chybějících části smlouvy.

17.9. Smluvní strany se zavazuji řešit případné spory vzniklé z této smlouvy smírem v souladu

s účelem této smlouvy. Dožádaná smluvní strana je povinna se zúčastnit jednání

o vyřešeni sporu do jednoho (l) týdne od požádáni druhou smluvní stranou. Nepodaří-li

se vyřešit případný spor smírnou cestou, bude spor mezi smluvními stranami projednán

a rozhodnut před věcně a místně příslušným soudem, v jehož obvodu se nachází sídlo

KupujIciho.

17.10. Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, když každé

vyhotoveni smlouvy má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom

(l) vyhotoveni smlouvy.

Kupující:
prodavajici:
V dne
V dne
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