
Fakultní nemocnice Ostravu 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

ev. čís lo Kupu,ikího: 01 I/OVZ/20Jf..~.( . K 
čís lo veřejné 7.lll<_ázky: c-a ukce 

Rámcová kupní smlouva 
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 8912012 Sb. (občanský zákoník) 

mc1:i: 

Odběratelem (Kupující11!)__ 
Fakultní nemocnice Ostrava 
Síd lo: 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba 
Korespondenční adresa: 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruha 
IČO: 00843989 
DIČ: C?.00843989 
E-mailová adresa: 
Bankovní sp · 
Zřizovací lis 
Zastoupena: 

Dodavatelem 1rodáva 'ícfm 
Zvoska s.r.o. 
sídlo: Červený dvůr 918/7 7940 I 
IČ: 01575295 DIČ: CZOIS75295 

a 

PSČ 708 52 

zapsaná v obchodním rejslí-íku vedeném u krajského soudu v Oslravč, oddíl C ,vložka 56 I 76 
jednaj ící: Bohdan Kratochvíl jednatel spo lečnosti 

ČSOB a.s 25860845 1 /0300 

I. 
Základní ustanovení 

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu 7.boží dle této smlouvy a pi-t:vést na nčj vlastn ické 
právo. Kupující se zavazuje za něj /.aplalit sjednanou cenu. Tato smJouva upravuje podmínky 
nákupu dle výsledku platných elektronických aukcí pro LDN Klokočov. 

11. 
Předmět a místo plnění 

I. Přcdmčtem plnění této smlouvy je dodávka potravinářských produktů a výrobků na :ráklatlě 
výsledků el. aukcí na základě objednávek. Konkrétní výrobk)' budou spccifikol'.Íny 
v Protokolech o účasti ve výběrovém Í'Ízcní, které budou postupně doplňovány jako J)řlloha 
této smlouvy. Nebude-li protokol do 24 hodin od ukončení el. aukce 7,aslán kupujícímu (dle 
čl. Ill. odst. 2 této smlouvy), nebude nákup dle výsledku aukce realizován. 

2. Kupující bude zboží objednávat telefonicky dle podmínek daných e-aukcí. 
3. Závo1..y zboží bude Dodavatel provádět vždy na vlastní náklad a v termínech a časech daných 

podmínkami výše uvedené c-aukce. 
4. Technické č i jiné paramel!y jsou dány podmínkami e-aukce. 
5. O převzetí zboží bude sepsán dodací list, jehož kopie bude přílohou faktury. 
6. Místem plněni je sídlo Kupt~j ícího. 
7. Ihned při převzetí 1..boží je Kupující povinen rek lamovat vady spočívají v poškození obalu a 

nedodání chybčjícího množství. 
8. Zbo:ř.í bude dodáváno s dodržením minimální trvanlivosti uvedené v zadán í e-aukce. 



Fakult nf nemocnice Ostrava 
17. listopadu I 790, 708 52 Ostrava - -

ev. číslo Kupujícího: 011/OVZ/20/ ....... -K 
_ číslo vci·cjné zakázky: c-aukce 

9. Dodavatel poskytne Zadavateli následující informace, a to nejpozději při podpisu této smlouvy: 
a. Platný ceník 
b. Záruční podmínky 
c. Doby použitelnosti jednotlivého dodávaného zboží 

Ill. 
Cena a platební podmínky 

I. Cena zboží je dána výsledkem výše uvedené elektronické aukce pořádané Kupujícím a do které se 
prodávající přihlásil poté co se seznámil s jejími podmínkami a sv:ým přihlášením se do 
elektronické aukce tyto podmínky akceptoval. 

2. Soutěžený sortiment, ceny zboží a splatnost faktur jsou dány přílohou léto smlouvy, kterou je 
PROTOKOL O ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ (dále jen „protokol"). Tento protokol 
Dodavatel po ukončení elektronické aukce potvrzený (potvrzený podpisem zástupcem Dodavatele 
a otiskem razítka Dodavatele) zašle Kupujícímu na e-mail a 
fnostravovani@fno.cz, a to du 24 hodin od ukončení elektronické aukce. 

3. Pokud nebude v protokolu vyplněna splatnost faktur, má se za to, že je 30 dnu. Splatnost 30 dnů je 
rovněž minimální požadovaná splatnost KupLůícího. 

4. V protokolu může být informace o slcvč Dodavatele na ostatní zboží, tj. zboží, které v dané 
elektronické aukci nebylo soutěženo. V případě, že tato část protokolu není vyplněna, má se za to, 
že sleva na ostatní zboží je 0%. 

5. Dodavatel po dobu platnosti výsledku konkrétní el. aukce garanllůe nabídnuté ceny. Garance ceny 
začíná běžet ode dne následujícího po konání elektronické aukce. 

6. Ve-aukci mohou být i jiné volitelné podmínky. Jejich vyplněním se stávají pro dodavatele 
závaznými. 

7. Poptávané množství uvádčné v protokolu je množstvím orientačním a skutečné odbčry se mohou 
od tohoto množství lišit, a to i výrazně. 

8. V případě obecného snížení cen dodávaného zboží Dodavatelem pod úrove11 cen uvedenou 
v odst. I až odst 5, budou dodávky realizovány za tyto nižší ceny, zvýšení cen je nepřípustné. 

9. Ceny jednotlivých položek jsou uváděny za množství stanovené v MJ v Kč bez DPH a včetně 
dopravy do skladu stravovacího provozu a všech dalších služeb souvisejících s dodávkou. 

IO. Cena je splatná na základě fakt1.1ry vystavené prodávajícím po dodávce. Faktura musí obsahovat 
tyto náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura bude zasílána 
elektronicky na cfakturace1@fno.cz. 

11. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Kupující oprávněn ji 
do doby .it:ií splatnosti vrátit prodávajícímu. Ten ji pod le charakteru nedostatků buď opraví nebo 
vystaví novou. U této nové nebo opravené faktu ry bčží nová lhť1ta splatnosti. 

IV. 
Sankční ustanovení 

I. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve 
výši stanovené předpisy občanského práva. 

2. Při pozdním dodání bude mít Kupující právo vyúčtovat Dodavateli sm luvní pokutu ve výši 500,
Kč za každou započatou hodinu zpoždění. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí druhá smluvní 
strana vedle škody, která jí vznikne porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta. 

v. 
Závěrečná ustanovení 

I. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od podpisu smlouvy. Smlouvu je možné vypovědět i 
bez uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
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2. V případě řešení sporů a nejasnosti či skutečností neuveden)'.ch v této smlouvč, budou se obě 
strnny řídit Zadávacími podmínkami elektronické aukce a pokud ani Zadávací podmínky danou 
skutečnost neřeší, budou se obě strany řídit občanským zákoníkem. 

3. Smlouva bude zveřejněna dle zákona č 340/2015 Sb., o registru smluv, včetně všech jejich změn 
a dodatků. 

4. Strany se dohodly na možnosti ukončení smlouvy ze strany Kupujlcího při následujících 
událostech: 

a. nekvalitních dodávek (včetně dodržování časů dovozu Lboži) 
b. pomalého řešení reklamaci 
c. změny baleni 
d. změny technických či chuťových parametrů dodávaného zboží 
c. nedodržení minimální trvanlivosti výrobků 

5. Veškeré zmčny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně , a to formou číslovaných dodatků . 
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno. 
7. Tato smlouva má po dobu své účinnosti přednost před všemi případně účinnými smlouvami 

uzavfenými mezi smluvními stranami. 
8. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a 

ostatnfch obecně závazných právních predpisó 

V Ostravě, dne ,13 'M 1.:::,-:).o 

39 r.._ FA!CUl TNI NEM~ICE OSTRAVA ~n '7. htopadu 1110, ,0152 °'1m'HVl!ba 

D rv--' Ta!.: 4'4JO U7 J711 li, fa:~ 511117 JtD 

jednatel 




