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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle  ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

 

kterou uzavřeli: 
 

 

Výrobce  : Abbott Laboratories s.r.o.  
Sídlo   : Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 

Zastoupena  : Ing. Monika Pösová 

     jednatelka 

IČ, DIČ  : 25095145, CZ25095145 

Bankovní spojení  : 

Zápis v OR  : Městský soud v Praze, odd. C, vložka 48372 

 /dále jen „výrobce“/ 
 

 

Prodávající  : PHOENIX lékárenský velkoobchod s.r.o. 
Sídlo   : K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 

Zastoupena  : Petr Dvořák, Pavel Kraus 

     jednatelé 

IČ, DIČ  : 45359326, CZ45359326 

Bankovní spojení  :
Zápis v OR  : Městský soud v Praze, odd. C, vložka 275345  

 /dále jen „prodávající“/ 
a 

 

Kupující               : Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
Sídlo    : Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 

zastoupená     : Ing. Mgr. Lubomír Wenzl 
  ředitel 

IČ, DIČ    : 00226912, CZ00226912 

Bank.spojení    : 
Zápis v OR   : Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230 

 /dále jen „kupující“/ 
 

 

Tato smlouva upravuje vztahy mezi prodávajícím, kupujícím a výrobcem při dodávkách zboží 
a je uzavřená na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Enterální 
výživa“. 
 

 

I. Předmět smlouvy 

 

PHOENIX lékárenský velkoobchod s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje dodávat 
Nemocnici Kyjov, příspěvková organizace (dále jen kupující) enterální výživu dle seznamu 

uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy (dále také jen zboží). Prodávající umožní kupujícímu 
nabýt vlastnické právo ke zboží.  
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II.  Ceny a slevy 
 

1) Kupní cena je stanovena na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky a je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  Kupní cena je cenou zahrnující veškeré 
náklady spojené s dodávkou zboží prodávajícím do místa plnění dodávky. 
 

2) Kupní cena je prodávajícím garantována po dobu platnosti této kupní smlouvy. 
 

3) V případě dlouhodobého snížení tržních cen prodávajícího dodávaného zboží dle této 
smlouvy budou dodávky realizovány za tyto nižší ceny a současně dojde k uzavření 
nového smluvního dodatku s novými cenami jednotlivých položek. 
 

4) V případě krátkodobého snížení tržních cen prodávajícího dodávaného zboží dle této 
smlouvy budou dodávky realizovány za tyto nižší ceny a není nutné uzavírat nový 
smluvní dodatek. Jedná se o jednorázové akce, množstevní slevy apod.  
 

 

III. Platební podmínky 

 

1) Prodávající vystaví kupujícímu v den dodání zboží na toto zboží fakturu. 
 

2) Fakturace bude prováděna pouze dle skutečně odebraného množství kupujícím. 
 

3) Kupující zaplatí kupní cenu na základě faktury, a to nejpozději do posledního dne její 
splatnosti.  

 

4) Kupní cena za dodané zboží je splatná do 60 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. 
Faktura musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy 
obsahovat tyto údaje: 

a) označení faktury a její číslo, 
b) název, sídlo, IČO a DIČ prodávajícího a jeho bankovní spojení 
c) název, sídlo IČO a DIČ kupujícího, 
d) fakturovanou částku 

e) datum vystavení faktury, 
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
g) splatnost, 

h) k faktuře musí být přiložen/y/ dodací list/y/ za fakturované zboží potvrzený/é/ 
kupujícím 

 

5) V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, 
je právem kupujícího takovou fakturu do uplynutí doby splatnosti vrátit. Prodávající podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury 
běží nová lhůta splatnosti. 
 

6) Prodávající prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do 
splatnosti peněžitých plnění kupujícího podle této smlouvy bude v postavení, kdy nemůže 
plnit své daňové povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně. 
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IV. Dodací podmínky 

 

1) Jednotlivé dílčí dodávky zboží budou kupujícímu dodávány pravidelně na základě 
závazné objednávky se specifikací druhu a množství zboží. 
 

2) Závaznou objednávku učiní kupující písemně elektronickou poštou na adresu: 
popřípadě telefonicky na tel. nebo jiným obvyklým 

způsobem, tuto objednávku   prodávající potvrdí do 14 hodin následujícího pracovního 
dne.  

 

3) Dodací lhůta činí zpravidla 3 pracovní dny od data potvrzení objednávky prodávajícím. 
 

4) Exspirace dodávaného zboží musí být minimálně 6 měsíců ode dne dodání zboží. 
 

5) Místem plnění je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, kancelář nutričních 
terapeutek, Strážovská 1247/22, 697 01,  Kyjov. 

 

6) Přechod nebezpečí škody, doprava a pojištění: 
a) nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží 

v místě plnění,  
b) škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá 

vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo 
v důsledku porušení povinností prodávajícího, 

c) přepravu zboží do ujednaného místa plnění sjednává prodávající vhodným 
dopravním prostředkem podle obvyklých zvyklostí, přepravné a pojištění platí 
prodávající. 
 

7) Za doklad nutný k převzetí a užívání zboží se považuje dodací list. 
Platba za předmět plnění bude uskutečněna na základě daňového dokladu – faktury. 

Podkladem pro fakturaci bude dodací list. 
 

8) Zboží bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy podle obvyklých zvyklostí. 
 

9) Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující 
prodávajícímu na dodacím listě (eventuálně faktuře) podpisem oprávněnou osobou.  
 

10) Prodávající se zavazuje dodávat pouze takové zboží, které odpovídá všem předepsaným 
platným předpisům v ČR a je v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. 
 

11) Nezajistí-li výrobce prodávajícímu dostatečně množství Zboží a plynulost jeho dodávek 
anebo jinak způsobí, že prodávající nebude schopen řádně plnit své povinnosti na základě 
této smlouvy a v souvislosti s tím vznikne kupujícímu na základě této smlouvy právo na 
uplatnění sankce nebo náhrady škody vůči prodávajícímu a kupující toto právo řádně 
uplatní, výrobce se zavazuje nahradit prodávajícímu v plné výši škodu, která tím 
prodávajícímu vznikne. 
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V. Nároky z vad zboží 
 

1) Vady dodávek, které jsou zřejmé (nesrovnalosti v množství, závažné poškození obalu 
způsobující znehodnocení zboží, úplnost dodávky) reklamuje kupující bezodkladně 
nejpozději do 10-ti pracovních dnů od převzetí dodávky. 

2) Skryté vady zboží, vady jakosti může kupující reklamovat ode dne dodání zboží po dobu 
exspirace. Kupující je povinen reklamovat vady u prodávajícího písemně. Oznámení 
o vadách musí obsahovat: 

a) kód kupní smlouvy a faktury, 
b) popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, 
c) počet vadných kusů s uvedením katalogového a výrobního čísla (exspirace) 

 

3) V případě oprávněné reklamace prodávající po dohodě s kupujícím může: 
a) dodat náhradní dodávku odpovídající kvality 

b) vrátit kupujícímu poměrnou část kupní ceny 

 

 

 

VI. Doba trvání smlouvy 

 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců s platností ode dne podpisu oběma smluvními 
stranami.  

 

2) Tato smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran, a to i bez udání 
důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a její běh počíná prvým dnem následujícího měsíce 
od doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

 

 

 

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost 
 

1) Odpovědnost stran za částečné nebo úplné naplnění smluvních povinností je vyloučena, 
jestliže se tak stalo: 

a) v důsledku vyšší moci. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 dnů, 
jsou strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky 
vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají 
o dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění dodávek od 
subdodavatelů, výluky a stávky. 

b) v důsledku zásahu úředních míst, který znemožní stranám splnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy 

 

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

1) Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv postupem dle zákona 
č. 340/2015Sb. Může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze písemnými 
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dodatky ke smlouvě. Pokud se některé z ustanovení stane neplatným, ostatní ustanovení 
zůstávají v platnosti. 

 

2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 

3)  Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona 
o svobodném přístupu k informacím. 

 

4)  Dodavatel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené 
dokumenty budou zveřejněny v "Registru smluv", a to na adrese 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz, s čímž výslovně souhlasí. 
 

5)  Prodávající prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva bude uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
v registru smluv provede kupující. 

 

 

Kupující       Výrobce 
 

V Kyjově, dne ………………..   V Praze, dne ……………. 
 

 

Prodávající      
 

V Praze, dne ………………..    
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Příloha č. 1:  Ceník 

 

 

Kupující       Výrobce 
 

V Kyjově, dne ………………..   V Praze, dne ……………. 
 

 

 

Prodávající      
 

V Praze, dne ………………..    

 

 

 

Položka Objem 1 ks 

Obsah 

energie na 

100 ml 

Obsah 

bílkovin 
na 100 ml 

Cena za 

100 ml v Kč 
bez DPH 

Cena za 

1 ks v Kč 
bez DPH 

sipping bez vlákniny 200 - 240 ml 125 - 200 kcal 5,5 - 8 g 10,00 22,00 

sipping s vlákninou 200 - 240 ml 150 - 200 kcal 5,5 - 10 g 11,90 23,80 

sipping pro diabetiky 200 - 240 ml 90 - 200 kcal 4 - 10 g 10,40 22,88 

sipping na léčbu 
dekubitů 

100 - 300 ml 120 - 200 kcal 9 - 12 g 14,50 31,90 

sipping při poruchách 
polykání - krém 

125 - 150 g 100 - 200 kcal 8 - 11 g 16,00 20,00 

sipping s vysokým 
obsahem bílkovin 

200 - 240 ml 100 - 240 kcal 8 - 14,5 g 12,00 26,40 


