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Rámcová dohoda 
uzavřena dle § 1746 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

(dále jen „dohoda“) 

 

Strany dohody: 

 

1. Fakultní nemocnice Bulovka 

sídlo: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 

IČO:  000 64 211 

DIČ:  CZ00064211  

zastoupená:  Mgr. Jan Kvaček, ředitel 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu:  xxx 

datová schránka: n9hiezm 

(dále jen „Kupující“)   

 

a 

 

2. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu 

zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93921  

sídlo: Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 

IČO:  27068641 

DIČ:  CZ27068641 

jednající: Radkem Šubotníkem, prokuristou a Ing. Ivem Lukešem, prokuristou 

bankovní spojení:   UniCredit Bank, Nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 

číslo účtu:  xxx 

datová schránka: 644rdaw 

(dále jen „Prodávající“) 

 

 

(Kupující a Prodávající dále společně jako „strany dohody“ nebo jednotlivě „strana dohody“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu: 

 

 

Článek I.  

Předmět dohody 

1. Předmětem této dohody je realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vyšetřovací optiky“ (dále 

jen „VZMR“) dle výsledku Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“). Předmětem této dohody je tak 

stanovení podmínek pro realizaci průběžných dodávek vyšetřovací optiky, jejichž seznam, včetně 

předpokládaného množství a jednotkových cen je uveden v příloze č. 2 této dohody (dále jen „přístroje“ 

nebo „zboží“) dle aktuálních potřeb Kupujícího a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých 

kupních smluv na základě písemné výzvy (objednávky) ze strany Kupujícího.   

2. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje podmínky k použití k ve zdravotnictví (medicínský účel). Prodávající 

prohlašuje, že je: distributorem zboží. 
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3. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného zboží, resp. že tohoto vlastnictví nabude 

nejpozději před zahájením dodávky zboží Kupujícímu.  

4. Prodávající dále prohlašuje, že zboží dodané dle této dohody bude nové a nepoužívané. Dodávka již 

použitého, repasovaného, modernizovaného zboží se považuje za podstatné porušení dohody. 

 

 

 

 

Článek II. 

Podmínky pro uzavření jednotlivých kupních smluv 

1. Kupující má právo kdykoliv v době účinnosti této dohody zadat Prodávajícímu dílčí objednávku na zboží dle 

svých aktuálních potřeb a požadavků a stanovit tak vždy konkrétní požadované množství zboží, místo a čas 

požadovaného plnění. Objednávky je Kupující oprávněn činit písemně, případně datovou schránkou, e-mailem 

nebo datovým rozhraním zřízeným pro tento účel mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující uvede v 

objednávce alespoň tyto údaje: 

a) Identifikace Kupujícího,  

b) Identifikace Prodávajícího, 

c) Kontakt na zástupce Kupujícího pro účely dané objednávky telefon a/nebo e-mailovou adresu, 

d) Název objednávaného druhu zboží dle přílohy č. 2 této dohody, 

e) Množství objednávaného druhu zboží, 

f) Požadovaný termín dodání, tj. den a čas (nebude-li uveden žádný termín, bude termín dodání do 6 týdnů 

ode dne akceptování objednávky Prodávajícím, vždy v době od 7:00 do 15:00 hod.). O termínu dodání 

vyrozumí Prodávající kupujícího nejpozději 5 pracovních dnů předem na e-mail uvedený v odst. 2 tohoto 

článku, 

g) Požadované místo dodání (nebude-li uvedeno žádné místo, bude místem dodání Fakultní nemocnice 

Bulovka, Bulovka 1606/5, 180 81 Praha 8, Oddělení biomedicínského inženýrství, budova č. 2, 1. patro; 

h) Identifikaci osoby oprávněné k převzetí daného zboží (nebude-li uvedena žádná osoba, bude osobou 

oprávněnou k převzetí kterýkoliv pověřený zaměstnanec Kupujícího). 

2. Prodávající se zavazuje doručenou objednávku akceptovat a vyrozumět o tom Kupujícího, a to nejpozději do 

následujícího pracovního dne od doručení dané objednávky, přičemž je tak povinen učinit písemně, případně 

datovou schránkou nebo e-mailem na adresu: xxxxxxx (případně na jinou adresu oznámenou za tímto účelem 

písemně Prodávajícímu). Akceptováním objednávky ze strany Prodávajícího bude uzavřena dílčí kupní 

smlouva na dodávku zboží v rozsahu uvedeném v dané objednávce (dále jen „KS“). Strany dohody se 

dohodly, že v případě jakéhokoliv rozporu mezi touto dohodou a jednotlivou KS má přednost tato dohoda. 

3. Prodávající je povinen dodávat zboží dle KS vždy v celém rozsahu v termínu a místě dodání určeném dle odst. 

1 písm. f) a g) tohoto článku. 

4. Dodávka zboží musí být při dodání opatřena dodacím listem vystaveným Prodávajícím ve dvojím vyhotovení, 

po jednom pro každou stranu dohody, přičemž převzetí dodávky potvrdí na dodacím listu oprávněný 

zaměstnanec Kupujícího, případně na dodacím listu uvede, které zboží odmítl převzít. Kupující je oprávněn 

dodávku zboží odmítnout, pokud při přejímce odhalí jakoukoliv vadu (ať už podstatnou, nebo nepodstatnou), 

a to v rozsahu balení dotčených takovou vadou; sjednává se, že odmítnutí má bez dalšího za následek 

odstoupení Kupujícího od příslušné KS v rozsahu vadou dotčených balení. 

5. Součástí dodání zboží je záruční list, doklad o shodě s EN normami (prohlášení o shodě), dále návod k použití 

a údržbě v ČJ 1x v tištěné podobě ke každému dodanému přístroji + 1x na CD ke každému typu dodaného 

přístroje. Součástí dodávky je rovněž vyškolení vybraného personálu (2-3 osoby) Kupujícího k provádění 

instruktáží ostatních zaměstnanců pro obsluhu a běžnou údržbu zboží osobou Prodávajícího autorizovanou 

výrobcem pro dodávaný typ přístroje, při jehož ukončení bude vyhotoven písemný protokol o instruktáži 

obsluhy a dále protokolární vyzkoušení každého jednotlivého přístroje spočívající v prověření všech funkcí 

přístroje v rozsahu pokynů stanovených výrobcem v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. 

6. Kupující nabývá dodané zboží do svého vlastnictví jeho převzetím, potvrzeným podpisem dodacího listu. 

Tímto převzetím zároveň přechází na Kupujícího nebezpečí škody na daném zboží. Pro vyloučení všech 

pochybností se výslovně sjednává, že vlastnictví a nebezpečí škody ve vztahu ke Kupujícím odmítnutému 

zboží zůstává na straně Prodávajícího. 
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7. Kupující se nezavazuje k učinění jakékoliv objednávky, tj. mimo jiné není Kupující povinen objednat ani 

celkový předpokládaný objem zboží, ani předpokládaný objem kterékoliv položky (druhu) zboží, resp. 

Kupující je oprávněn objednat libovolné (tj. menší či větší než předpokládané) kterékoliv položky (druhu) 

zboží, přičemž Prodávající není oprávněn od Kupujícího vyžadovat žádnou objednávku ani žádnou 

kompenzaci v souvislosti s neuskutečněním (jakékoliv) objednávky. 

 

 

 

Článek III. 

Povinnosti Prodávajícího 

1. Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu dle svých odborných schopností a znalostí dodávky zboží za 

podmínek sjednaných v této dohodě na svou odpovědnost, na své náklady a ve sjednané době. V případě 

dodávek zboží prostřednictvím poddodavatele/distributora Prodávající nese za řádné plnění dohody 

odpovědnost vůči Kupujícímu v plném rozsahu tak, jako by plnil sám.  

2. Prodávající dodá zboží tak, že zboží vybalí, zkompletuje a nainstaluje na konkrétním místě, určeném 

Kupujícím na dodací adrese zboží dle čl. II. bod 1. písmeno g), současně zajistí provedení instruktáže 

zaměstnanců Kupujícího pro obsluhu a běžnou údržbu přístroje osobou Prodávajícího autorizovanou 

výrobcem přístroje, v počtu účastníků dle potřeb Kupujícího. Prodávající současně Kupujícímu předá 

k přístroji prohlášení o shodě vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

a dále dokumenty v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a to: zápis o 

vyzkoušení předaného zboží, klasifikaci zboží, záruční list, návod na používání a údržbu a protokol o 

instruktáži zaměstnanců Kupujícího. 

3. O úspěšném provedení zkoušek funkčnosti a uvedení zboží do provozu bez vad Prodávající sepíše ve lhůtě do 

1 pracovního dne od dodávky na místě písemný „protokol o uvedení zboží do provozu bez vad“, který bude 

také potvrzovat splnění všech uvedených povinností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku dohody 

a předá jej odpovědnému zaměstnanci Kupujícího k potvrzení skutečností v něm uvedených. 

4. Řádné dodání zboží potvrdí Prodávajícímu odpovědný zaměstnanec Kupujícího podpisem dodacího listu, 

jehož přílohou bude ze strany Prodávajícího potvrzený protokol o uvedení zboží do provozu bez vad, a to 

nejpozději do 1 pracovního dne od předložení těchto dokumentů, čímž dojde ke splnění závazku 

Prodávajícího dodat zboží Kupujícímu. 

5. Prodávající je povinen při předání přístrojů předložit Kupujícímu doklad o registraci servisní organizace dle § 

64 zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, dále je povinen 

předložit kopie certifikátů (osvědčení) osob Prodávajícího autorizovaných výrobcem pro provádění 

instruktáže personálu pro obsluhu a běžnou údržbu přístroje. Odpad, vzniklý při dodání zboží na místě je 

Prodávající povinen na své náklady odstranit. 

6. Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci 

a/nebo nesplňuje některý z požadavků na zboží dle této dohody, není funkční a/nebo se zbožím nebyla dodána 

požadovaná dokumentace. 

7. V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv důvodu uvedených v předchozím odstavci tohoto článku určité 

zboží převzít, je Prodávající povinen dodat straně Kupujícího bezvadné a plně funkční zboží, splňující veškeré 

parametry specifikované v této dohodě nejpozději v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů počínající dnem 

následujícím po příslušném termínu dodání. Ustanovení odstavce 4. v tomto případě platí obdobně. 

8. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím, ke kterému dojde podpisem dodacího listu 

a protokolu o uvedení zboží do provozu bez vad, potvrzujícím převzetí zboží. 

 

 

 

Článek IV. 

 Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena bez DPH jednotlivých dílčích položek zboží za kus/balení (tj. příslušnou měrnou jednotku) je 

sjednaná v příloze č. 1 této dohody (dále jen „kupní cena“).  

2. Prodávající prohlašuje, že výpočet jednotkové ceny každé položky zboží je úplný, zahrnuje veškeré náklady 

spojené s dodávkou a instalací předmětu této dohody, včetně nákladů na dopravu až do dodací adresy 

Kupujícího, vč. poplatků, pojištění atd. Kupní cena zahrnuje také náklady Prodávajícího související 
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s dodávkou, zejména náklady na zprovoznění a předvedení zboží Kupujícímu, na zaškolení Kupujícího a na 

záruční plnění. 

3. Jednotková cena každé položky zboží je touto dohodou dohodnuta na základě cenové nabídky učiněné 

Prodávajícím v rámci Výzvy jako cena za jeden (1) kus dodávaného zboží, která je pevná, maximální a 

nejvýše přípustná. Seznam zboží a jednotkových cen předložený Prodávajícím je nedílnou součástí této 

dohody jako její příloha č. 2.  

4. Celková limitní (nejvýše přípustná) cena za poskytované zboží na základě KS dle této dohody činí 1 950 000 

Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set padesát tisíc korun českých). 

5. Ke kupní ceně bez DPH bude Prodávajícím – plátcem DPH – účtována DPH v příslušné zákonné výši, platné 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a Prodávající je povinen uvést kupní cenu navýšenou o příslušnou 

DPH na faktuře – daňovém dokladu (dále jen „faktura“). Za správnost stanovení sazby výše DPH a vyčíslení 

výše DPH odpovídá Prodávající.    

6. Prodávající je povinen vystavit fakturu za dodávku zboží dle KS vždy do 14 dnů ode dne řádného dodání 

zboží Kupujícímu, avšak nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno Kupujícímu. 

Kupní cenu a DPH je Prodávající povinen fakturovat v českých korunách (Kč). Prodávající je povinen na 

faktuře uvést rovněž kupní cenu bez DPH dle přílohy č. 2 dohody. Dále je Prodávající povinen na faktuře 

uvést číslo příslušné objednávky a číslo této dohody stanovené Kupujícím. Přílohou faktury musí být kopie 

dodacího listu zboží potvrzeného oprávněným zaměstnancem Kupujícího. V případě, kdy Prodávající v daném 

kalendářním měsíci dodá Kupujícímu zboží na základě dvou nebo více KS, je dodavatel (při splnění podmínek 

dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou 

fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná KS, včetně uvedení čísel 

příslušných objednávek Kupujícího. 

7. Faktura Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a dále též veškeré náležitosti a/nebo podmínky 

stanovené touto dohodou a/nebo příslušnou KS. Nebude-li faktura vystavená Prodávajícím splňovat stanovené 

náležitosti a/nebo podmínky a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je Kupující 

oprávněn vrátit takovou fakturu Prodávajícímu k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh 

lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury Prodávajícímu. 

8. Splatnost každé faktury vystavené Prodávajícím je 60 dnů ode dne jejich doručení Kupujícímu. 

9. V případě, kdy může Kupujícímu vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu Zákona o DPH, je 

Kupující bez dalšího oprávněn odvést za Prodávajícího DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci 

daně ve smyslu Zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne Kupujícímu jeho smluvní 

povinnost zaplatit Prodávajícímu částku odpovídající DPH. 

10. Kupující se zavazuje zaplatit fakturovanou cenu vč. DPH za poskytnuté zboží v souladu s touto dohodou. 

Veškeré platby budou probíhat na v záhlaví uvedený bankovní účet v korunách českých, přičemž každá platba 

se považuje za uskutečněnou dnem odepsání příslušné částky splátky z bankovního účtu Kupujícího. 

11. Sjednává se, že bude-li Prodávající zasílat fakturu elektronickou poštou, je povinen jí zaslat ve formátu PDF 

ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v článku IX. odst. 8. Za den doručení 

faktury Kupujícímu se považuje den doručení na e-mailovou adresu Kupujícího, což je zároveň považováno 

za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, 

nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti dle tohoto článku. 

 

 

 

Článek V. 

 Odpovědnost za vady a záruka 

1. Prodávající garantuje, že dodané zboží bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti a jakost. 

Prodávající odpovídá za vady přístroje, které se projeví při jeho předání a dále za vady, které se projeví 

v průběhu záruční doby, kterými je odchylka/odchylky od funkčnosti či parametrů zboží, deklarovaných 

v dokladech ke zboží nebo v této dohodě. Tato vada se v každém jednotlivém případě považuje za porušení 

povinností Prodávajícího uvedených v čl. I. a v čl. III., odst. 2. nebo odst. 3. dohody. Prodávající neodpovídá 

za vady, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, což 

Prodávající musí Kupujícímu prokázat.  

mailto:klara.raskova@bulovka.cz
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2. Jde-li o vadu přístroje, pro kterou některá jeho deklarovaná funkcionalita nefunguje, i částečně, či pro kterou 

nelze přístroj použít k jeho účelu, jde o porušení dohody podstatným způsobem. V ostatních případech vad jde 

o nepodstatné porušení dohody.  

3. Záruční doba zboží činí minimálně 24 měsíců, nestanoví-li Prodávající záruční dobu delší, a to ode dne 

dodání zboží; na nezáruční opravy zboží či jeho oddělitelné části, provedené v době posledních pěti měsíců 

běhu záruky, Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku v délce 6 měsíců (dále jen „záruka“).  

4. Kupující zjištěné vady zboží reklamuje v záruční době písemně (emailem) bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do 3 dnů od zjištění vady, na níže uvedené emailové spojení Prodávajícího. V reklamaci vždy vadu zboží či 

její projev popíše, uvede požadovaný způsob odstranění vady a připojí kontaktní spojení na osobu, která bude 

pro odstranění vady poskytovat Prodávajícímu součinnost.  

5. Prodávající se zavazuje písemně potvrdit dojití reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od 

dojití reklamace. Písemná forma je splněna i e-mailovou komunikací odpovědných zástupců stran dohody.  

6. Pokud Prodávající prokáže Kupujícímu, že za reklamovanou vadu zboží v záruce odpovídá Kupující, a 

Kupující bude trvat na jejím odstranění, Prodávající ji odstraní (nezáruční oprava). Způsob poskytování 

servisních úkonů nespadajících pod záruční servis je uveden v příloze č. 3b dohody. Pro tyto případy je 

Prodávající oprávněn požadovat úhradu všech nákladů spojených s odstraněním této vady a Kupující je 

povinen tyto Prodávajícím vynaložené náklady uhradit, a to s přihlédnutím k cenovým ujednáním obsaženým 

v příloze č. 3b této dohody. 

7. Prodávající se zavazuje provádět u Kupujícího servis zařízení pouze osobami autorizovanými výrobcem. Po 

dobu záruky zařízení zajišťuje servis zařízení Prodávající vlastními silami a/nebo jiný pověřený subjekt na 

adrese: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Servis ZT, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 tel.: 

+420 xxx, e–mail: xxx.  Za plnění závazků vyplývajících ze záručního servisu plně odpovídá Prodávající.  

8. Servisní zásah bude zahájen na místě Kupujícího nejpozději do 48 hodin od oznámení závady (písemná 

reklamace vady nebo požadavek na opravu) a závada bude odstraněna nejpozději do 72 hodin od oznámení 

závady. Náklady na odstraňování záručních vad zboží nese Prodávající ze svého, a to včetně veškerých 

nákladů souvisejících s odstraněním záruční vady. Servisní zásah lze provádět pouze v pracovních dnech mezi 

8 – 16 hodinou. 

9. Prodávající garantuje dostupnost servisu přístroje včetně náhradních dílů po dobu běžnou pro tento typ 

přístroje, tedy nejméně 5 let od případného ukončení jeho produkční výroby výrobcem přístroje. 

10. Prodávající prohlašuje, že disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škody s pojistným plněním nejméně 

500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a zavazuje se je udržovat v platnosti po dobu plnění dohody a 

doby záruky přístroje. Kupující potvrzuje, že při podpisu převzal kopii platné pojistky.  

11. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty. 

 

 

 

Článek VI. 

Sankce 

1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží dle jednotlivé KS má Kupující právo požadovat od 

Prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové kupní ceny dané KS, a to za každý započatý 

den prodlení. 

2. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamované vady zboží (způsobem dle čl. V. odst. 4. této 

dohody) má Kupující právo požadovat od Prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý 

započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny má Prodávající právo požadovat od Kupujícího zaplacení 

úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to s tím, že úroky 

z prodlení plně kryjí i náhradu případné škody vzniklé Prodávajícímu. 

4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy oprávněná strana dohody vyzve 

povinnou stranu dohody k příslušné úhradě.  

5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody v plné výši, vzniklé Kupujícímu 

v důsledku porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a rovněž není dotčena povinnost Prodávajícího 

splnit své povinnosti dle této dohody a KS. 

 

mailto:servis-msd@olympus.cz
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Článek VII. 

Doba účinnosti dohody 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu 36 měsíců počínající ode dne účinnosti této dohody. Před uplynutím této 

doby skončí bez dalšího účinnost této dohody v případě, že souhrn dodávek zboží dle KS ve výši bez DPH, 

které byly realizovány na základě této dohody, dosáhne výše předpokládané hodnoty VZMR bez DPH dle 

článku IV., odst. 4 dohody, a to dnem, ve kterém bylo uvedeného finančního limitu dosaženo uzavřením 

poslední (dílčí) KS. Pro vyloučení všech pochybností se výslovně sjednává, že celková kupní cena, kterou 

Prodávající uvedl ve své nabídce podané dle Výzvy, nemá žádný normativní význam a měla význam pouze 

pro účely hodnocení nabídek podaných do tohoto zadávacího řízení. Účinnost dohody může být rovněž 

ukončena písemnou dohodou stran dohody. 

2. Kupující má právo odstoupit od této dohody a/nebo kterékoliv KS (a to v rozsahu nedodaného a/nebo 

vadného zboží) v případě podstatného porušení této dohody a/nebo kterékoliv KS ze strany Prodávajícího, za 

které se považuje zejména (nikoliv však výlučně) (i) jakékoliv nepravdivé prohlášení Prodávajícího dle čl. I 

odst. 2., 3. nebo 4. této dohody, nebo (ii) jakékoliv porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2., 4. nebo 5. této 

dohody. Kupující má rovněž právo odstoupit od této dohody a/nebo kterékoliv KS (a to v rozsahu nedodaného 

a/nebo vadného zboží) v případě nepodstatného porušení této dohody a/nebo kterékoliv KS ze strany 

Prodávajícího, pokud Prodávající nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené písemnou 

výzvou Kupujícího. 

3. Prodávající má právo odstoupit od této dohody a/nebo kterékoliv KS (a to v rozsahu nedodaného zboží) pouze 

v případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením faktury řádně vystavené Prodávajícím, ve smyslu 

čl. IV odst. 8., delšího než 60 dnů a zároveň že nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, nejméně 

však 60 dnů, stanovené písemnou výzvou Prodávajícího. V jiném případě a/nebo z jiného důvodu než dle 

předchozí věty není Prodávající oprávněn od této dohody a/nebo kterékoliv KS odstoupit. 

4. Strana dohody je oprávněna ukončit tuto dohodu kdykoliv písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dvou 

měsíců, která započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena druhé straně dohody. Výpovědí nebudou dotčeny KS uzavřené do dne uplynutí výpovědní 

doby.  

5. Odstoupení nebo výpověď musí být učiněny pouze v písemné formě a být doručeny druhé straně dohody 

osobně, doporučenou poštovní zásilkou nebo datovou schránkou. 

6. Strany dohody se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této dohody 

uvedené v čl. V., VI., VII., a v čl. VIII., bodu 1. dohody. 

 

 

 

Článek VIII. 

Ostatní ustanovení 

1. Prodávající se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané 

nebo přijaté v jakékoliv formě nebo poskytnuté a dané Kupujícím v souvislosti s plněním této dohody. 

2. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné 

své povinnosti v tomto článku VIII. uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. 

3. Prodávající není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Kupujícího započíst žádnou svou pohledávku 

proti pohledávce Kupujícího, ani postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu vznikne podle této dohody nebo 

v souvislosti s ní, na třetí osobu. 

4. Kupující je oprávněn pozastavit platby či jednostranně započíst proti pohledávkám Prodávajícího kteroukoliv 

z plateb z důvodu:  

a) prodlení Prodávajícího s plněním jeho povinností, nebo 

b) škody způsobené Kupujícímu, nebo 

c) opakovaného neplnění povinností ze strany Prodávajícího, nebo 

d) existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků Kupujícího vůči Prodávajícímu.  

5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této dohody budou prohlášeny soudem za neplatné, 

neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této dohody v plné platnosti a účinnosti a nebude v 

žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; strany dohody se zavazují, že takové neplatné 
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či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním odpovídajícím původnímu úmyslu stran 

dohody, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

6. Prodávající souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dohodě a/nebo kterékoliv KS v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a strany dohody se zároveň dohodly, že Kupující uveřejní 

prostřednictvím registru smluv, postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), tuto dohodu a dále každou KS, u které bude kupní cena zboží 

vyšší než 50.000 Kč bez DPH, a to vyjma chráněných údajů fyzických osob. 

7. Prodávající je oprávněn plnit jednotlivé KS prostřednictvím poddodavatelů, avšak výlučně a pouze 

poddodavatelů uvedených v Poddodavatelském schématu v příloze č. 4 dohody a zavazuje se, že poskytne 

Kupujícímu aktuální seznam poddodavatelů, vždy do tří dnů ode dne změny poddodavatele V případě, že 

Prodávající nehodlá tuto dohodu plnit s pomocí poddodavatelů, předloží místo Poddodavatelského schématu 

čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost taktéž uvede v příloze č. 4 dohody. 

 

 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto dohodou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem. 

2. Jakákoliv změna v této dohodě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma stranami 

dohody. 

3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze stran dohody 

po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení. 

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se stranou dohody a účinnosti 

nabývá uveřejněním prostřednictvím registru smluv postupem dle Zákona o registru smluv. 

5. Zástupci stran dohody prohlašují, že se s obsahem dohody před jejím podpisem seznámili, a že s ní 

bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

6. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze po oboustranné dohodě stran dohody na celém obsahu její 

změny či doplnění, a to formou písemných, vzestupně číslovaných smluvních dodatků, podepsaných 

oprávněnými zástupci obou stran dohody. Uzavření písemného smluvního dodatku podle tohoto odstavce se 

nevyžaduje pouze v případě změny identifikačních údajů stran dohody uvedených v záhlaví dohody nebo 

změny osob pověřených k jednání ve věci plnění podmínek této dohody nebo jejich kontaktních údajů, 

uvedených v odstavci 8. tohoto článku. Tyto změny mohou být činěny písemným oznámením zaslaným 

příslušné straně dohody bez zbytečného odkladu po vzniku takové změny. Jakákoliv ústní ujednání, týkající 

se plnění této dohody, která nejsou písemně potvrzena oběma stranami dohody, jsou právně neúčinná. 

7. Veškerá korespondence mezi stranami dohody bude činěna písemně, v českém jazyce, není-li dohodou 

stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v elektronické podobě formou e-mailu s potvrzeným přijetím 

zprávy nebo datovou zprávou odeslanou do datové schránky druhé straně dohody, v listinné podobě osobním 

převzetím nebo formou doporučené poštovní zásilky s dodejkou, a to na adresy pověřených osob stran dohody 

dle odstavce 8. tohoto článku nebo na adresu strany dohody uvedené v záhlaví této dohody. Písemnost je 

doručena dnem osobního převzetí, dnem vyznačeným v potvrzení o přečtení e-mailu nebo potvrzení o 

doručení datové zprávy, nebo dnem převzetí poštovní zásilky. Za poslední známou adresou strany dohody se 

považuje adresa uvedená v záhlaví této dohody příp. nová adresa, kterou strana dohody druhé straně dohody 

písemně oznámila. 

8. K jednání ve věci plnění závazků stran dohody dle této dohody jsou pověřeni: 

Za Kupujícího Ing. xxx, tel. xxx, e-mail xxx,  

funkce: biomedicínský inženýr  

Za Prodávajícího Jméno: xxx, tel. xxx, e-mail xxx,    

funkce: Sales Manager Urology 

9. Nedílnou součástí dohody jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění  

 Příloha č. 2 - Seznam zboží včetně jednotkových cen 

 Příloha č. 3a - Podmínky záručního servisu 

mailto:lucie.florianova@bulovka.cz
mailto:martin.kucera@olympus.cz
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 Příloha č. 3b - Podmínky poskytování servisních úkonů nespadajících pod záruční servis       
 Příloha č. 4 - Poddodavatelské schéma / Čestné prohlášení 
 

 

 

V Praze dne: 23. 2. 2021                            V Praze dne: 28. 1. 2021 

 

 

 

 

      …………………………………               …………………………………… 

Mgr. Jan Kvaček                             Radek Šubotník      Ing. Ivo Lukeš 
ředitel nemocnice     prokurista                  prokurista  

         Fakultní nemocnice Bulovka                  Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu 

       Kupující            Prodávající 
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění  
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V Praze dne: 28. 1. 2021 

 

 

 

             

                    ……………………………………….. 

          Radek Šubotník         Ing. Ivo Lukeš 

                                                                                                                     prokurista                  prokurista 

                                                            Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
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Příloha č. 2 - Seznam zboží včetně jednotkových cen 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
V Praze dne: 28. 1. 2021 

 

 

 

             

                    ……………………………………….. 

          Radek Šubotník         Ing. Ivo Lukeš 

                                                                                                                     prokurista                  prokurista 

                                                            Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
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Příloha č. 3a - Podmínky záručního servisu      

 

 

  Záruční doba   Počet měsíců (min. 24)  24 měsíců 
 

Záruční servis Nástup na opravu do 48 hodin od oznámení závady (písemná reklamace vady nebo 

požadavek na opravu) a závada bude odstraněna nejpozději do 72 hodin od oznámení 

závady. Záruční servis bude prováděn v pracovních dnech od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

Servisní organizace Název, sídlo, kontaktní údaje (telefon, 

e-mail) 
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu 

Servis ZT 

Evropská 176/16 

160 41 Praha 6 

Tel + xxx 

e-mail: xxx 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 28. 1. 2021 

 

 

 

             

                    ……………………………………….. 

          Radek Šubotník         Ing. Ivo Lukeš 

                                                                                                                     prokurista                  prokurista 

                                                            Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
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Příloha č. 3b - Podmínky poskytování servisních úkonů nespadajících pod záruční servis     
 

 

Příkladný výčet 

servisních úkonů 

nespadajících pod 

záruční servis 

- závady a vady přístroje způsobené chybnou obsluhou v rozporu s návodem k použití, 

- neautorizovaný zásah do přístroje, 

- poškození přístroje způsobené vnějšími vlivy (vytopení, požár apod.), 

- poškození přístroje vlivem napětí v el. síti kupující apod. 

Způsob jejich 

poskytování 
Nástup na opravu do 48 hodin od oznámení závady (požadavek na opravu) a závada bude 

odstraněna nejpozději do 72 hodin od oznámení závady. Servisní úkony budou prováděny 

v pracovních dnech od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

Cenová ujednání 11.1 Cena servisního zásahu (Kč bez DPH / 

hod.) 
11.2 V jednotkové ceně není zahrnuta cena 

dílů, jež je nutné použít při opětovném 

zprovoznění přístroje 

1230 Kč/hod 

Cestovné (Kč bez DPH / km) 500 Kč paušálně / 1servisní výjezd 

Záruční doba 

poskytována na 

servisní úkony 

Min. 6 měsíců 6 měsíců 

Servisní organizace 

Název, sídlo, kontaktní údaje (telefon, e-

mail) 
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu 

Servis ZT 

Evropská 176/16 

160 41 Praha 6 

Tel xxx 

e-mail: xxx 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 28. 1. 2021 

 

 

 

             

                    ……………………………………….. 

          Radek Šubotník         Ing. Ivo Lukeš 

                                                                                                                     prokurista                  prokurista 

                                                            Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
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Příloha č. 4 – Poddodavatelské schéma / Čestné prohlášení 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Využití poddodavatele 

 

 

Společnost Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, se sídlem Praha 6, Evropská 176/16, PSČ 

160 41, IČ 27068641, zápis MS Praha, spisová značka C/93921, tímto v souvislosti s veřejnou 

zakázkou „Vyšetřovací optiky“, zadavatele Fakultní nemocnice Bulovka 

 

 

čestně prohlašuje, 

 

 

že nebude plnit předmět veřejné zakázky s pomocí poddodavatele.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
V Praze dne: 28. 1. 2021 

 

 

 

             

                    ……………………………………….. 

          Radek Šubotník         Ing. Ivo Lukeš 

                                                                                                                     prokurista                  prokurista 

                                                            Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu 

 

 


