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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi niže uvedenými smluvními stranami

Jméno:

Sídlo:
jednajici:
Kontaktní osoba:

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

lČ: 00346292
DIČ: CZ00346292
Zápis v or: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen ,,kupující")

a

Jméno:
Sídlo:
jednající:
lČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojeni (číslo účtu):

(dále jen ,,prodávajicř')

VAKUFORM s.r.o.
U Tescomy 198, 760 01 Zlín -Lužkovice
Ing. Vlastimil Románek, CSc.-jednatel
60719044
CZ60719044
KS v Brně, odd. C, vl.16333

1. prodávajici je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat se zbožím v podobě
vakuových dlah a matraci. Bližší specifikace tohoto zboží a jeho jednotková cena je uvedena
v příloze Č.1 a příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. prodávající se zavazuje dodávat zboží podle ČI. 1 této smlouvy kupujícknu, a převádět na
jihomoravský kraj, jako jeho zřizovatele, vlastnické právo k tomuto zboží, a to ve lhůtě podle ČI. 3
této smlouvy a ve specifikaci a rozsahu dle jednotlivých dilčich kupních smluv. Dňči kupní
smlouva se přitom považuje za uzavřenou doručením jednotlivé písemné objednávky kupujícího
do rukou prodávajícího, a to ve znění, daném objednávkou a touto kupní smlouvou. Objednávky
lze přitom podávat i elektronickou formou.

3. ProdávajÍcÍ se zavazuje dodávat zboží podle ČI. 1 této smlouvy ve lhůtě do 3 týdnů od uzavřeni
jednotlivé dIlčí kupní smlouvy dle ČI. 2 této smlouvy. Místem plněni jsou výjezdové základny
kupujÍcÍho, jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, a to dle výběru kupujiciho.

4. Závazek prodávajiciho k dodávce zboží podle ČI. 1 této smlouvy se považuje v každém
jednotlivém případě za splněný předáním a převzetím příslušného zboží formou písemného
předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Tímto splněním závazku také přechází
z prodávajíciho na kupujÍcÍho nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto
zboží.

5. Součásti dodávky zboží podle tohoto článku této smlouvy je také předání veškerých písemných
dokladů, které jsou potřebné k používárň zboží, zejména návodu k obsluze v českém jazyce,
odpovidajici technické dokumentace v tištěné a datové podobě v českém jazyce, dodáni dokladů
prokazujÍcÍch kvalitu a schváleni pro užívání v České republice. zejm. dodáni příslušných atestů.
certifikátů a prohlášeni o shodě.
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6. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajicimu za zboží podle ČI. 1 této smlouvy kupní cenu za
jednotlivé dílči dodávky zboží dle přílohy č. 2 této smlouvy. Součásti těchto cen jsou veškeré
náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodáni zboží podle této smlouvy a daň
z přidané hodnoty v sazbě platné podle zákona v den dodáni zboží. Změna ceny je možná pouze
v případě zákonné změny sazby DPH.

7. Nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak, je kupní cena podle ČI. 5
této smlouvy splatná po splnění závazku prodávajiciho k dodávce zboží způsobem podle ČI. 4
této smlouvy, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručeni jejího písemného vyúčtováni (faktury -
daňového dokladu). Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke
které se faktura vztahuje: P20V00001006.

8. S převodem zboží podle ČI. 1 této smlouvy je spojená záruka za jeho jakost v trvání 24 měsíců od
převzetí zboží kupujícím. V rámci záruky se prodávajici zavazuje, že zboží podle ČI. 1 této
smlouvy bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti, které jsou stanoveny právními předpisy nebo
technickými normami nebo jsou u zboží tohoto druhu obvyklé, a že bude po dobu záruční lhůty
bezplatně odstraňovat vady, které se na zboží podle ČI. 1 této smlouvy vyskytnou, a to ve lhůtě
do 3 týdnů od doručeni příslušné písemné nebo e-mailové reklamace kupujícího, nebude-li mezi
oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak. Za odstraněni vady v uvedené lhůtě se
považuje i zapůjčeni náhradního srovnatelného zboží v této lhůtě, a to na dobu nezbytnou k
odstranění reklamované vady.

9. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícimu vyhrazuje právo nechat vyhotovit
k prověřeni jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazuji
podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto
sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

10. Nepřikročí-li prodávající k odstraněni vady ve lhůtě podle ČI. 7 této smlouvy nebo v něm z důvodů
na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujicího, je kupljjÍcÍ oprávněn
nechat provést toto odstraněni třetí osobou na náklady prodávajícího.

11. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodáni zboží ve lhůtě podle ČI. 3 této smlouvy a
pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle ČI. 7 této smlouvy se prodávající
zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné dodávky za každý
započatý den tohoto prodlení.

12. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodáni zboží ve lhůtě podle ČI. 3 této smlouvy a
pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle ČI. 8 této smlouvy o vice, než 1 týden,
je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tune.

13. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle ČI. 7 této
smlouvy o vic, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tune.

14. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právni vztah mezi kupujícím a
prodávajícím při realizaci této smlouvy ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.

15. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.

16. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavřeni ze strany kupujiciho, Předpokladem
uzavřeni této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejich oodstatných náležitostech, čímž se
rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v Č!. 1 až 20 této smlouvy. Kupující přitom předem
vylučuje přijeti tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3
občanského zákoníku.

17. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

18. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015
Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni v
registru smluv (ISRS) včetně uvedeni metadat provede kupující.
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19. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ČI. 18.

20 Dáno ve dvou or'gináln'ch písemných vyhotoveních, z n'chž kaYíluajBG]RM&r8Gmjdrži po

jednom. U Tescomy 198, 760 OJ Zlín
1"eĹilax: +420 577 211 676

c-mail: vUufom@vUufom.cz (D
,h. C. AO '("'n 607 19 044, DIČ: CZ 607 19 044

V Brně dne .. Ve Zlíně dne 15.6.2020

Ž

MUDr. Hana \jäje, pôo·
ředitelka Kamenice 79811d,.625 00 Brno

.. . 2°Kupuj|cl

Příloha č. 1 Specifikace
Příloha č. 2 Ceník
Příloha č. 3 Místa plněni

jednatel
prodávajici
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Příloha č. 2 Ceník

Pořadové : . ... ;
: číslo Nazev zboží '

_ __ ___1 Ampulárium " J
2 Batoh obvazový

— —
Jednotková cena i jednotková cena '

(bez DPH) l (včetně DPH) !

3 Batoh resuscitační
4 Batoh záchranářský

1 340,00 1 621,40
1 K30,00 1 367,30
5 640,00 6 824,40
5 970,00 7 223,70

Příloha č. 3 Místa plněni

. . . . .. _ ._ _ _- _ - _ _ _l i
Uzemni odděleni l výjezdová základna Ĺ Adresa

tl Brno - Bohunice " """ K'a'menice 798/1d, Brno '"" """'" "'
Brno - Ponava Dělostřelecká 610/19, Brno
Brno - Černovice Těžební la, Brno

i Brno
' |vanc|ce široka 11, lvancíce
l Tišnov Purkyňova 1884, Tišnov

. _
..L Pohořelice

_ _ _._ , Vídeňská 699, Pohořelice' Břeclav U nemocnice i ěiecíav
" i' Břeclav ' Hustopeče l Brněnská 41, Hustopeče

ŕ =:_""___'"-- --==:a",i,ko _ __ " '

l Blansko Boskovice "" " """ O. Kubina 179, Boskovice
Velké Opatovice Nám. Miru 538, Velké Opatovice

l—""""— '- --- ----—- -- --— —
, Hodonín _, , . lBr.atř.í_.Čapků, Hodonín _ . .. .,.._. _,. . _ _ __

Hodonín i. Kyjo" . j ŠĹráÉovská 968, KNvl Veseli nad Moravou . ,. j U Polikliniky 1289, Veseli n. Moravou_ . _.._ ._ ..-l
i i Velká nad,Ve.ličkou ' Velká n. Veličkou 461
i Vyškov " "PurŔyňova 36, Vyškov
l Vyškov Bučovice Sovětská 912, Bučovice
l

__ Sl,avkov u Brna_ ,._ Ma.l.i.novského_nám. 551, Slavkov u Brna' Znojmo " PraĽská 59A Znoilno ,
__ "_ _"1Znojrno i Hrušovany nad Jevišovkou Mlýnská 541, Hrušovany n. Jevišovkou i

!. ._ . . ,. _ ,.._ _,_ ,f"Šumná _ _ ._ ._ ___ .,_ , "'"'" ", _ . .Šumná 180. Šumná_ , . . l

l výjezdová základna Ĺ Adresa
tBrno - Bohunice " """ K'a'menice 798/1d, Brno """'" "'

Brno - Ponava Dělostřelecká 610/19, Brno
Brno - Černovice Těžební la, Brno
Ivančice Široká 11, Ivančice
Tišnov Purkyňova 1884, Tišnov

L Pohořelice ._,__ _ , , , , Vídeňská 699, Pohořelice
l l ^ ^^ .m ; ^ ^ 1 r
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Tcl./fáx: +420 577 211 676
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Příloha č. 1 Specifikace

Položka č. 1 Ampulárium

Model - typové/výrobni označeni: " MR-104/11
Výrobce: VAKUFORM s.r.o.

Požadavky Zadavatelem požadovaná hodnota Účastníkem nabízená hodnota
1 tvar ploché, obdélníkové ampuláriu m ploché, obclél[]ikc)vé ampulárium

vnější rozměr maximá|r}ě 50 x 31 cm (minimálně 45 x 26 cm), tloušt'ka vněj. rozm. max. 50 x 31 x 4 cm-naplněné nepřesáhne 8 cm,má
2 rozměry cca 4 -5 cm (naplněné max 8 cm úoušt'ky - specifické umístění v 2 upevň. suché zipy YKK.je určeno pro dožení v MR-104 (

záchranářském batohu) se dvěma kvaiitniml suchými zipy) záchranář batoh)
3 barva oranžová oranžová

rozevírací jako kniha, z boku anipulána dva popruchy suchého zipu, pro rozeviraci jako kntha,na boku ( hřbetu) jsou2 velcro pásky pro
možnost upevnění ampuiária do záchranářského batohu jeho upevněni v hlavni komoře MR-104 ( záchran. batoh)

na jedné straně 4 pole pro uchycení ampulí na suchém zipu strana A: má 4 velcro pole pro uchycení ampulí

4 požadavky na očka z kloboukové gumy upevňovací očka jsou z kloboukové gumyampulárium uchycení pro minimálně 88 ampuli uchycení pro minimálně 88 ampulí

na protilehlé straně průhledná folie spojená prošitím a lepením ze 3 stran,
strana B ma stěnu z pruhledna folie pro ulozem popisoveho polepro ubzeni popisoveho pole

výstelka molitanem, min. 1 cm silná molitan. výstelka, sila 1 cm
silná odolná tkanina, pogumovaná, omyvatelná a dezinfikovatelná pláSt je z tkaniny Plastel s oboustr. nánosem, omyvatelný a

5 materiál běžnými schválenými bic)cidnirr!i prostředky v souladu s de7i[\fik(.)vat(.gný L)éžr)ými schválenými biocidními prostředky
platnou Iegislativou

. _.
v sot.iladu s platnou !egislativou

6 certifikace, normy certifikace dle směrnice 93/42/EHS. spInuje norřnu EN 1041"A1 splňuje 93M2,'EHS a EN 1()41 řA1

VAKUFORM" s.r.o.
i' Tescomy 198, 760 01 Zlín

Tel./fáx: +420 577 211 676
,:-mail: vuuform@vuufom.cz (D

"" 6')7 19 044. DIČ: CZ 607 19 044



PoloZka č 2
,.,,,,,. ,,,,, , ,,,,,

Batoh o,bvazový

jModel - typové/'výrobrú označeni: MB-100 - uprav. pro ZZS JMK

Výrobce: VAKUFORM s.r.o.

Požadavky Zadavatelem požadovaná hodnota Účastníkem nabízená hodnota
profesionálni záchranářský batoh pro uložení obvazového a spotřebního

1 batoh . . .. MB-100 je určen k pozadovanemu pouz|t|zdravotntckeho materialu
výrazná oranžová, dobře viditelná, jednostranně možno kombinace s

2 barva černou barvou proti znečištěni při položení, urMstění reflexního pruhu oranžovo-černé provedené s reflex. pásky
s výhodou

. tvar kvádr, vnější rozměr max. d 40 x Š 30 x v 20 cm - vnitřní objem - . . .3 tvar, rozmery . splnuje zadaní- 37x30x17 cm
alespoň 7 L

4 hmotnost max. do 2 kg splňuje váhový limit ( 1,0 kg)
vnitřní vložka s pevnější výztuhou vnitřní vyztužující vložka
kvalitní zip se dvěma jezdci, může být překrytí zip zip YKK se 2 jezdci
uvnitř batohu na jedné straně 2 sIt'ové kapsy - do poloviny a od poloviny . .
výšky, na druhé straně 4 stejné síťové kapsy shodně se zadanim

Ý kvalitní sit'ovina a gumy kapsy jsou z kvatitní sít'oviny a pruženky5 pozadavky na batoh
vše přístupné jen při otevřeném batohu, pro uloženi materiálu a pomůcek shodně se zadáním

" i' dvě popruh. držadla spojitelné suchým zipem dohromady přidva popruhy, drzadla spo itelne suchým zipem dohromady pri zavřeném . . . . . .
zavrenem batohu, jeden popruh pres rameno s možnostíbatohu, jeden popruh přes rameno s možnosti nastaveni délky . .
nastavení delky

silná odolná tkanina, PE, PVC, PES. příp. pogumovaná, omyvatelná a pevná PES tkanina se zátěrem , je omyvatelná a
6 materiál dezinfikovatelná běžňýmt schválenýřni bi(.)(.;i(jniľ"ni prostředky v souladu s dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky

platnou legislativou v souladu s platnou legislativou

7 certifikace, normy certifikace dle směrnice 93,'42/EHS, splňuje normu EN 1041+A1 splňuje 93/42/EHS a EN 1041+A1

VAKUFORM" s.r.o.
U Tescomy 198, 760 01 Zlín

Teljfäx: +420 577 211 676
c-rnail: vakutôrmavakufom1.cz CD

""Y) 6C)7 19 044, DIČ: CZ 607 19 044



Položka č. 3 Bätoh resuscitační " " !
. .. . . . . -_."1

Model - typové/výrobni označeni: MR-129 Zdr. batoh pro 02 láhev 2 l
výrobce: vakuform s.r.o.

Požadavky Zadavatelem požadovaná hodnota Účastníkem nabízená hodnota
profesionálni záchranářský batoh pro uloženi pomůcek pro resuscitaci

1 batoh třídy l. ' MR-129 je určeny k pozadovanemu pouz|t|

výrazná - šedá, dobře viditelná, ideálně reflexní. při použití nereflexní .- . . . . . . .2 barva . . . plast' ma seďou barvu a je opatrený reflexnirm prvkybarvy umístěnt reflexního pruhu
kvádr, vnější rozměr maximá|ľlé d 55 x š 40 x v 30 cm, při dodržení

3 tvar, rozmer . , , . 52X36X26,5 cmvnitrniho objemu alespoň 50 L
4 hmotnost max. do 4 kg 4.00 kg

silná odolná tkanina PE, PVC, PES s PVC potahem, příp. pogumovaný. odolná tkanina typu Plastel s oboustran. nánosem, omyvatelná a
5 materiál omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky

prostředky v souladu s platnou legislativou v souladu s platnou legislativou
vnitřní vložka s pevnou výztuhou a s vložkou PE vnitřní vložka s pevnou výztuhou a s vložkou PE
zesílené rohy a kvalitní zipy se dvěma jezdci, možné překrytí zip zesílené rohy,zipy YKK se 2 jezdci, ochr. překrytí hl.zipu
z vnější strany dvě přístupné kapsy pro uložení materiálu a pomůcek na vněj. ploše vika jsou 2 kapsy-horní a dolní, uzavíráné spirál.zipem
horní i dolní kapsa - minimálně dvě řady gumová oka pro uchyceni zdrav horní i dolní kapsa má 2 řady ok z pruženky pro uchyceni zdrav

6 požadavky na batoh pomůcek pomůcek
kvalitní gumy, případně suché zipy všechny použité komponenty mají požadovanou kvalitu
zádové + ruční popruhy MR-129 má 2 zádové popruhy a 2 ergonomické držadla
možnost vnitřního Č|eněr]í r)rostoru - rnu"ú být zcela ()c!nin]a!einé pr') r ·" - · -
desinfekci a mytí ' kc)nstrl.!kce N ml 29 splnuje uvedene pozadavky

7 certifikace, normy certifikace dle směrnice 93'42,·LHS. s;jiiju!e ř'ormij EN i041"A1 Ĺspiňuje 93i42,'EHS a EN i041"A1

}AKUFORM" s.r.o.
U !éscomy 198, 760 01 Zlín

Tei./fax: +420 577 211 676
e-mail: vakufmn@vakuform.cz (D

'ČO ,07 19 044, DIČ: CZ 607 19 044



Položka č. 4 Batoh záchranářský ,, , ,,

k 1Mociel - typové/výrobni ozr)ačeni:

lvýrobce:
MR-104 zdravotnický batoh...
VAKUFORM s.r.o. i

i
I .

Požadavky Zadavatelem požadovaná hodnota účastníkem nabízená hodnota
1 lbatc)n =°:::::=::!:::ký bätoh pro uloženi pomůcek pro diagnostiků MR-104 je určený' k požadovanému použiti

I

2 výrazná - červená, dobře viditelná. ideálně reflexní, při použití nereflexní .. . . . . - . . ., ,)átva . . . plast ma červenou barvu a je opatřeny reflexnirm prvkybarvy umístem reflexního pruhu
.
' . ' """" kvádr, vnější rozměr n}axin')á|rľě d 55 x š 40 x v 30 cm, při dodržení . . ,3 tvar, rozme'" . . . . , 52X36x26..) cmvnitrního objemu alespoň .jO L

'"""4 max. do 4 kg 4 kg

silná odolná tkanina PE, PVC, PES s PVC potahem, příp. pogumovaný, odolná tkanina typu Plastel s oboustran. nánosem, omyvatelná a
5 materiál oníyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky

v souladu s platnou legislativou v souladu s platnou legislativou
vnitřní vložka s pevnou výztuhou a s vložkou PE vnitřní vložka s pevnou výztuhou a s vložkou PE
zesílené rohy a kvalitní zipy. se dvěma jezdci, možné překryti zipů zesílené rohy,zipy YKK se 2 jezdci, ochr. překryti hl.zipu

z vnější strany dvě přístupné kapsy pro uloženi materiálu a pomůcek na vněj. ploše vika jsou 2 kapsy-horní a dolní, uzavíráné spirál.zipem
horní kapsa - dvě řady gumová očka pro uchycení kanýl, stříkaček a horní kapsa má 2 řady oček z pruženky pro uchycení kanýl.
injekčních jehel stříkaček a injekčních jehel
protilehlá strana 3 sit'ové kapsy protilehlá strana má 3 sit'ové kapsy
dolní kapsa - vně dvě sit'ové kapsy dolní kapsa má vně dvě sítOvé kapsy
protihlehlá strana tři velké gumové popruhy na suchý zip, umístění
popruhů při postaveném batohu zprava doleva, suchý zip musí pevně .. . . .provedent je shodne se zadaním
sevřít g|ukometr,oxymetr,manzetu,tzn.naslt suchy zip na obejmutí
přistroje 7cm a vice.
vše přístupné i při otevřeném batohu, pro uložení materiálu a pomůcek provedení je shodné se zadáním

. kvalitní sít'ovina, gumy a suché zipy všechny použité komponenty mají požadovanou kvalitu6 pozadavky na batoh . . . . . -
zádové " ruční popruhy MR-104 ma 2 zadove popruhy a 2 ergonomtcke držadla
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vnitřní členění prostoru - musí být odnimatelné pro desinfekci a mytí. na
straně, kde je ucho batohu všité tři koženkové kapsy, které jsou upevněny
napevno jen shora, dají se nazdvihnout.Na straně opačné pruh suchého
zipu po celé délce o rozměru 47cm délky a 5 cm šiřky,kdy na tento pruh
se připevňuje dvěmi popruhy ampuiárium a třemi popruhy přídavný list
batohu. přídavný list batohu je vložka s pevnou výztuhou, kdy po . . .. - . . -

. , , . . . . . . . provedení vnítrnÍho prostoru MR-104 splňuje uvedene požadavkyupevneni na pruh sucheho zipu batohu se chova jako list v knize, sestava
se z kapes ze sit'oviny - poZadujeme 4 řady kapes,zvrchu dolů, první řada
3 stejné kapsy s uzavřením kapes na suchý zip, druhá řada 3 stejné
kapsy na gumičku, třetí řada 3 stejné kapsy na gumičku a čtvrtá řada 1
velká kapsa na gumičku, jedna malá kapsa na gumičku. Batoh musí být
schopen uzavřít naplněné ampulárium s přídavným listem.

7 certifikace, normy certifikace dle směrnice 93/42/EHS, splňuje normu EN 1041"A1
.um

splňuje 93/42/EHS a EN 1041"A1
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