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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

 

Prodávající 1: B. Braun Medical s.r.o. 

se sídlem:  Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800 

zast.:   

IČ:    48586285  DIČ: CZ48586285 

bank. spoj.:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., 

č. účtu:  515293-009/2700 

reg. v OR:  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17893 

 

 

Prodávající 2: PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s. 

se sídlem:  Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
zast.:   

IČ:    25099019  DIČ:   CZ25099019 

bank. spoj.:  ČSOB, a.s.   

č. účtu:  000166-0800060853/0300 

reg. v OR:  u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4492 

 

 

Prodávající 3: HARTMANN – RICO a.s. 

se sídlem:  Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška 

zast.:   Ing. Markem Třeškou, MBA, členem představenstva 

    Ing. Tomášem Grohem, členem představenstva 

IČ:    449 474 29   DIČ:   CZ44947429 

bank. spoj.:  Komerční banka a.s. č. účtu:  18008-641/0100 

reg. v OR:  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 644 

 

 

 

Kupující:  Fakultní nemocnice Hradec Králové 

se sídlem:  Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 

zast.:   prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c. – ředitelem 

IČ:    00179906  DIČ:   CZ00179906 

bank. spoj.:  ČS a.s., Praha  č. účtu:   2651552/0800 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajících dodávat kupujícímu za podmínek této 
smlouvy průběžně na základě dílčích kupních smluv desinfekční prostředky určené pro 

desinfekci ploch dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“ 

nebo „desinfekční prostředky“), převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a 
závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajících převzít a zaplatit jim za něj 
sjednanou kupní cenu. 

2. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 15. 9. 

2015, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Desinfekční 
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prostředky“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (kód CPV: 24455000-8), pod 

evidenčním číslem 517118, a dále v souladu s nabídkou prodávajícího 1 ze dne 17. 3. 

2016, s nabídkou prodávajícího 2 ze dne 17. 3. 2016 a nabídkou prodávajícího 3 ze dne 

14. 3. 2016, které jsou, společně se zadávací dokumentací veřejné zakázky, nedílnými 
součástmi této smlouvy. 

3. Dodávky zboží budou uskutečňovány dle aktuální potřeby kupujícího. Kupující si 

vyhrazuje právo neodebrat nebo překročit předpokládaný počet desinfekčních prostředků. 

4. Zboží bude kupujícím objednáváno od prodávajícího 1, který je zavázán zajistit pro 

kupujícího kompletní dodávku zboží dle rozsahu, který bude uveden v jednotlivých 
dílčích objednávkách kupujícího. V případě výskytu nežádoucích vlastností zboží od 

prodávajícího 1, tzn. výskyt alergií na zboží na vybraném pracovišti či pracovištích 

kupujícího (bez ohledu na rozsah výskytu alergie), nevyhovující výsledky stěrů, nebo 

nekompatibility zboží s konkrétním typem podlahy, je kupující oprávněn objednat zboží 
od prodávajícího 2. Prodávající 2 bude povinen zajistit dodávku zboží v rozsahu, v němž 
prodávající 1 nebude oprávněn plnit z důvodu výskytu nežádoucích vlastností zboží, a to 

vždy dle dílčí objednávky kupujícího. Analogicky bude kupující postupovat v případě 
výskytu nežádoucích vlastností zboží prodávajícího 2 ve vztahu k prodávajícímu 3. Na 

plnění předmětu veřejné zakázky, resp. na dodávce zboží dle dílčí kupní smlouvy se tak 

může podílet z důvodu výskytu nežádoucích vlastností zboží více prodávajících současně. 
Pro objednání zboží od prodávajícího 2 nebo prodávajícího 3 postačí, pokud kupující 
písemně prodávajícímu 1 nebo prodávajícímu 2 oznámí, že došlo k výskytu nežádoucích 
vlastností zboží, resp. konkrétních položek zboží. 

5. Kupující je oprávněn postupovat obdobně jako v předchozím odstavci (tzn. objednat 
zboží od následujícího prodávajícího) také v případě, a) kdy některý prodávající přestane 
být stranou této smlouvy (z důvodu její výpovědi, uzavření dohody o ukončení platnosti 
smlouvy ve vztahu k některému prodávajícímu, odstoupení od této smlouvy ve vztahu 
k některému prodávajícímu apod.), nebo b) kdy se prodávající 1 nebo prodávající 2 
dostane do prodlení s dodávkou zboží dle některé dílčí kupní smlouvy o více než 2 dny. 

6. S ohledem na odst. 5 a 6 tohoto článku se proto v této smlouvě pojmem „prodávající“ 
rozumí vždy ten prodávající, se kterým kupující uzavřel, resp. sjednává dílčí kupní 
smlouvu, tzn. že pojem „prodávající“ dle této smlouvy je vztažitelný na prodávajícího 1, 
prodávajícího 2 i prodávajícího 3. 

 

II. 

Uzavírání dílčích kupních smluv 

1. Dílčí objednávky budou předávány prodávajícímu v písemné formě prostřednictvím 
elektronické pošty, faxu nebo elektronického objednávkového systému prodávajícího. 

Dílčí objednávka kupujícího musí přesně specifikovat druh, množství a popř. balení 
zboží. 

2. Prodávající neprodleně písemně potvrdí přijetí dílčí objednávky. Dílčí objednávka se dále 
považuje za přijatou prodávajícím, pokud kupujícímu nebude nejpozději tentýž den (kdy 
byla prodávajícímu doručena dílčí objednávka kupujícího) doručeno ze strany 
prodávajícího písemné odmítnutí celého objednaného plnění či jeho vybrané části. 
Přijetím dílčí objednávky dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření dílčí kupní 
smlouvy. 
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3. Prodávající je povinen nabídnout kupujícímu v rámci dílčích plnění veřejné zakázky 
alespoň takové podmínky (zejména cenu zboží), které byly předmětem hodnocení při 
výběru prodávajícího k uzavření této smlouvy. 

4. Kontaktními údaji prodávajícího 1 pro přijímání dílčích objednávek jsou: 

 e-mail: prodej.cz@bbraun.com, 

 fax: +420 271 091 312 

5. Kontaktními údaji prodávajícího 2 pro přijímání dílčích objednávek jsou: 

 e-mail: odbyt@promedica-praha.cz 

 fax: + 420 224 257 838 

6. Kontaktními údaji prodávajícího 3 pro přijímání dílčích objednávek jsou: 

 e-mail: objednavky@hartmann.info 

 fax: + 420 549 457 411 

7. Kontaktními údaji kupujícího jsou: 

 e-mail: lekarna.zasoby@fnhk.cz 

 fax: 495832080 

 tel.:           495833351 

 

 

III. 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit za převzaté zboží dohodnutou kupní cenu 
bez DPH ve výši podle ceníku, který je Přílohou této smlouvy. Tato kupní cena je 
maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího (dopravné, balné, 
pojištění apod.). 

2. Ke kupní ceně (která bude uvedena a účtována vždy v Kč) bude připočtena DPH ve výši 
stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění.  

3. Úhrada kupní ceny bude kupujícím prováděna bezhotovostním převodem na bankovní 
účet prodávajícího, a to na základě daňového dokladu - faktury vystaveného prodávajícím 
dle dodacího listu.  

4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a 
účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění. Na faktuře za zboží musí být mimo jiné uvedeno: odvolávka na tuto 
kupní smlouvu; název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky, prohlášení 
prodávajícího, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců 
daně z přidané hodnoty; soupis příloh; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení 
daňového dokladu.  

5. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými 
vadami, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, 
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přičemž v tomto případě se kupující nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Nová 
lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet 
prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury kupujícímu. 

6. Splatnost každé faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. 
Platební povinnost kupujícího se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka 
odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. 

7. Veškeré platby mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňují prostřednictvím 
bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že 
uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., 
v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané 
hodnoty. 

8. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru 

nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, 
na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za 

nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.  

9. Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně 
z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet 
správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění 
závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu. 

 

 IV. 

Dodací podmínky 

1. Kupující objednává zboží u prodávajícího podle svých aktuálních potřeb. 

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží do místa plnění ve lhůtě do 
dvou pracovních dnů od uzavření dílčí kupní smlouvy. 

3. Zboží bude prodávajícím dodáváno výhradně v pracovní dny v době od 7:00 hod. do 
15:00 hod. 

4. Prodávající se dále zavazuje dodávat kupujícímu zboží v kvalitě, množství a druhovém 
složení podle dílčích objednávek kupujícího učiněných v souladu s podmínkami této 
smlouvy. Kvalita zboží musí splňovat kritéria stanovená v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky. 

5. Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové – Nemocniční lékárna, Sokolská 
581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové. 

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody přechází z prodávajícího na 
kupujícího v okamžiku, kdy je zboží kupujícímu předáno a oprávněným zaměstnancem 
kupujícího je podepsán dodací list. 

7. Každá dodávka zboží bude vybavena dodacím listem. Prodávající je povinen vystavit a 
předat kupujícímu kromě dodacího listu v listinné podobě i dodací list v elektronické 
podobě. 

8. Kupujícímu dodávané zboží musí být označeno datem výroby a datem expirace. 
Kupujícímu může být dodáno pouze takové zboží, u něhož ke dni předání zboží prošla 
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nejvýše 1/3 z vyznačené expirační doby. Zboží s kratší expirační dobou může být dodáno 
pouze po předchozí dohodě s kupujícím. 

9. Zboží musí být prodávajícím kupujícímu dodáváno vždy v tekuté podobě. 

10. Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží 
v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané 
kvalitě a jakosti nebo bude zboží poškozené, nebo prodávající nedodá doklady nutné 
k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující 
v prodlení. 

11. V případě jakékoli změny podmínek (např. vyřazení zboží ze sortimentu, momentální 
nedostatek zboží na trhu či jiné nenadálé změny), je povinen prodávající bez prodlení o 
těchto skutečnostech informovat kupujícího. 

12. Kupující neposkytuje zálohové platby. 

 

V. 

Smluvní sankce 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, či s vyřízením reklamace kupujícího 
dle čl. VI odst. 3 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,025 % z ceny nedodaného zboží (včetně DPH) za každý započatý den 
prodlení, resp. ve výši 0,025% z ceny reklamovaného zboží za každý i započatý den 
prodlení, ohledně vyřízení jehož reklamace se prodávající nachází v prodlení. 

2. Prodávající se zavazuje dále uhradit kupujícímu rozdíl vzniklý v případě, že kupující 
nakoupí v důsledku prodlení prodávajícího s dodáním zboží či s dodáním náhradního 
zboží při reklamaci vad zboží kupujícím stejné nebo obdobné zboží od jiného 
prodávajícího.   

3. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 1 nebo cenového rozdílu dle odst. 2 tohoto článku 
není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. 

4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží je prodávající oprávněn účtovat 
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. Kupující není povinen hradit kromě uvedeného smluvního úroku jakoukoli 
jinou smluvní pokutu nebo jinou sankci. Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny 
zboží nebude kupujícímu ze strany prodávajícího pozastaveno další dílčí plnění a 
prodlení kupujícího nebude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

5. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní 
pokuty činí 30 dní ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.  

 

VI. 

Odpovědnost za vady zboží 
1. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po celou dobu trvání jeho 

expirace. 

2. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za řádně reklamované vady 
zboží: 

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží, 
b) právo na výměnu vadné dílčí dodávky zboží, 



6 

 

c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných 
vad zboží. 

3. Prodávající je povinen řádně reklamované vady zboží bezplatně odstranit, vyměnit vadnou 
dodávku zboží či poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající 
rozsahu reklamovaných vad zboží dle požadavku kupujícího, a to nejpozději do 5 

pracovních dnů od uplatnění reklamace kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech 

smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od data její platnosti na 2 roky. 

3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

4. Mimo případy subdodávek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tj. prodávající není oprávněn 

postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

5. Kterýkoli z prodávajících je oprávněn ukončit svou účast ve smluvním vztahu založeném 

touto smlouvou písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 

měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
kupujícímu. Zbývajícím prodávajícím není zapotřebí výpověď prodávajícího zasílat. 
Uplynutím výpovědní doby přestává být prodávající stranou této smlouvy. 

6. Účast kteréhokoli prodávajícího ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou může být 
ze strany kupujícího ukončena písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní 
doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné 
výpovědi příslušnému prodávajícímu. Zbývajícím prodávajícím není zapotřebí výpověď 
kupujícího zasílat. Uplynutím výpovědní doby přestává být prodávající stranou této 
smlouvy. 

7. Tato smlouva může být ve vztahu ke všem prodávajícím současně ukončena kupujícím 
prostřednictvím písemné výpovědi, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc 

a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
prodávajícím. 

8. Účast kteréhokoli prodávajícího ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou může být 
dále ukončena písemnou dohodou mezi tímto prodávajícím a kupujícím. Účastníky této 
dohody nebudou zbývající prodávající. 

9. Poruší-li některý z prodávajících svou povinnost dle této smlouvy podstatným způsobem, 
bude kupující oprávněn ve vztahu k tomuto prodávajícímu od této smlouvy písemně 
odstoupit. Takový prodávající přestane být stranou této smlouvy ke dni následujícímu po 
doručení písemného odstoupení. Stejným způsobem může svou účast ve smluvním 
vztahu založenou touto smlouvou ukončit i kterýkoli prodávající, poruší-li vůči němu 
kupující svou smluvní povinnost podstatným způsobem. 
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10. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, 

zavazují se smluvní strany k jeho řešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení 
sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice. 

11. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

12. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci všech smluvních stran. 

13. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz toho 
připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

 

 

_____________________    _____________________ 

     

                                      

                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prodávajícího 3: Za kupujícího:
V Hradci Králové V Hradci Králové
dne: 12. 8. 2016 	 	 	 	 	 dne: 18. 8. 2016

_____________________ ____________________________

Ing. Marek Třeška, MBA, člen představenstva 	 prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Ing. Tomáš Groh, člen představenstva 	 	 ředitel

Za prodávajícího 1: Za prodávajícího 2:

V Hradci Králové V Hradci Králové
dne: 2. 8. 2016	 	 	    	 	 	 dne: 2. 8. 2016








