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 Rámcová dohoda  
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
I. Smluvní strany 

 
 
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (dále jen „CKTCH“) 
se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno 
zastoupeno doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA - ředitelem 
IČ: 00209775 
DIČ: CZ00209775 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 88634621/0710 
nezapsáno v obchodním rejstříku  
 
(dále jen kupující) 
 
A 
 
RADIOMETER s.r.o. 
se sídlem Křenova 3, 162 00, Praha 6 
zastoupená:  
IČ:   28450817 
DIČ: CZ28450817 
Bankovní spojení:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142435 
 
(dále jen prodávající) 
 
 
II. Preambule 
 
Tato rámcová dohoda vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran při výkonu práv a povinností 
souvisejících s poskytováním plnění dodavatele v rámci jednotlivých objednávek, které bude kupující 
předávat prodávajícímu v případě potřeby na základě této dohody a za podmínek stanovených v této 
dohodě specifikovaných v jednotlivých objednávkách.  
 
Na základě této rámcové dohody bude kupující podle svých aktuálních potřeb zadávat prodávajícímu 
veřejné zakázky na dodávky podle čl. III této dohody. Smlouva na plnění veřejné zakázky zadávané na 
základě této rámcové dohody bude uzavřena na základě výzvy kupujícího (objednávky) k poskytnutí 
plnění a jejího písemného potvrzení prodávajícím.  
Písemnou formou se rozumí rovněž elektronicky, konkrétně e-mailem. 
 
 
III. Předmět dohody 
 
1. Předmětem této dohody je výkon práv a povinností. Výkonem práv a povinností se rozumí, že 

prodávající bude opakovaně dodávat specifikované množství vybraných zdravotnických 
prostředků VZ0108102 - Zajištění vyšetření analyzátory point of care,  na základě jednotlivých 
objednávek dle článku VII. této dohody (dále jen „plnění“). Prodávající se tímto zavazuje, že bude 

http://www.cktch.cz/index.php/pro-pacienty/kontakty/35


Stránka 2 z 7 

 

kupujícímu dodávat podle této dohody níže uvedené zboží na základě objednávek vystavených 
kupujícím, nedohodnou-li se účastníci jinak. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt 
vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje, že uhradí prodávajícímu za dodané zboží 
kupní cenu.  

2. Seznam jednotlivých druhů vybraných zdravotnických prostředků, které budou předmětem 
dodávek na základě rámcové dohody (katalog) je uvedený v příloze č. 1 a je nedílnou součástí této 
dohody. 

3. Předmětem této dohody jsou i jiné zdravotnické prostředky, které jsou stejné povahy veřejné 
zakázky a nejsou v době podpisu této dohody uvedeny v příloze č. 1. 

4. Předmět této dohody ve sjednaném rozsahu bude realizován kupujícím výlučně na základě 
objednávek, nedohodnou-li se účastníci písemně jinak. Bližší podmínky objednávky stanovuje 
článek VII. této dohody.  

5. Zboží bude prodávajícím dodáváno postupně po dílčích plněních, přičemž dílčím plněním se pro 
účely této dohody rozumí dodání zboží na základě jedné objednávky kupujícího, která bude 
vystavována průběžně po dobu platnosti této dohody, zpravidla jedenkrát týdně. 

6. Nedílnou součástí této dohody je veškerá a úplná dokumentace, která bude kupujícího 
opravňovat zboží užívat, nebo je podmínkou užívání zboží. 

7. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu podle objednávek ve sjednané kvalitě a provedení, 
která budou shodná se vzorky zboží předloženými kupujícímu. Vzorky budou sloužit zejména 
k posouzení kvality a provedení dodávaného zboží. Pokud by dodávané zboží neodpovídalo 
vzorkům předloženým prodávajícím, má kupující právo rámcovou dohodu vypovědět. 

 
 

IV. Čas a místo plnění a jeho předání  
 
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na období 4 let počínaje jejím podpisem oběma 

smluvními stranami. 
2. Dodávky se budou uskutečňovat nepravidelně. V případě, že se vyskytne naléhavá potřeba další 

dodávky, zajistí prodávající její dodání následující pracovní den. Naléhavou potřebu další dodávky 
oznámí kupující prodávajícímu bezodkladně poté, co se o ní dozví. 

3. Zahájením plnění konkrétní objednávky je den písemného potvrzení příslušné objednávky. 
4. Termínem splnění konkrétní objednávky je den dodání objednaného množství vybraných 

zdravotnických prostředků. Převzetí dodávky musí kupující potvrdit. 
5. Místem plnění je sídlo kupujícího Pekařská 664/53, 656 91 Brno. Konkrétní místnost v sídle 

kupujícího může být kupujícím upřesněna u každé konkrétní objednávky. 
6. Prodávající je povinen dodat dílčí plnění ve smyslu odst. 2-5 tohoto článku. 
7. Nedílnou součástí každé dodávky bude dodací list, který bude obsahovat množství a druh 

dodávaného zboží. Přičemž druh dodávaného zboží musí být identický s nabídkou a vzorkem 
zaslaným kupujícímu podle zadávací dokumentace.   

 

 

V. Cena 
 
1. Cena bude stanovena vždy podle předmětu plnění konkrétní objednávky na dodání vybraných 

zdravotnických prostředků podle položkového rozpočtu v příloze č. 1. 
2. Celková předpokládaná cena zakázky po dobu platnosti této rámcové dohody činí 8 235 744 Kč 

bez DPH, tj. 9 965 250,24 Kč vč. 21% DPH. 
3. Po převzetí dodávky vybraných zdravotnických prostředků kupujícím zašle prodávající kupujícímu 

konečnou cenu s podrobným vyúčtováním jednotlivých položek.  
4. Cena musí obsahovat veškeré náklady prodávajícího spojené s konkrétní objednávkou jako je 

dopravné, balné, pojištění atd.  
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5. Ceník zboží tvoří přílohu této dohody. Ceny zboží uvedené v ceníku jsou platné po celou dobu 
účinnosti této dohody, nedohodnou-li se účastníci jinak. Prodávající je oprávněn kupní cenu každé 
položky zboží uvedeného v ceníku zvýšit nebo snížit v případě zvýšení nebo snížení zákonem 
stanovené sazby DPH ke dni zdanitelného plnění. V takovém případě nebude vyhotoven dodatek 
k této dohodě.  

 
 
VI. Platební podmínky 
 
1. Prodávajícímu vzniká právo účtovat cenu potvrzením převzetí objednaného zboží kupujícím.  
2. Faktura vystavená prodávajícím musí být doložena potvrzenými dodacími listy za zboží, které bude 

dodáno za jeden kalendářní měsíc.  
3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění. 

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu k provedení opravy. V takovém případě nelze uplatnit 
zákonné příslušenství (úrok z prodlení). Lhůta splatnosti počíná běžet opět ode dne doručení 
opravené faktury. 

4. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura a dodací list budou vystaveny a odesílány 
v elektronické podobě na adresu faktury@cktch.cz . 

5. Splatnost faktury se sjednává v délce 14 dnů od jejího vystavení a prokazatelného doručení 
kupujícímu.  

6. Na každé faktuře prodávající uvedete číslo veřejné zakázky (VZ0092837), k jejímuž plnění se 

faktura vztahuje. Prodávající bude vystavovat faktury za nákup v rámci veřejné zakázky Zajištění 

vyšetření analyzátory point of care, dle této dohody samostatně, tzn. na daňovém dokladu 
nebudou fakturovány jiné položky než ty, které jsou plněním veřejné zakázky, na jejímž základě 
vznikla tato rámcová dohoda. 

7. Pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn v souladu s §109a 
zákona č. 235/2004 Sb. daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce daně, aby se vyvaroval 
ručení za nespolehlivého plátce (prodávajícího). Pokud kupující uhradí částku ve výši DPH na účet 
správce daně prodávajícího a částku bez DPH prodávajícímu, považuje se tento závazek za 
splněný.  

8. Prodávající nemůže bez souhlasu Kupujícího postoupit svoji pohledávku vůči kupujícímu třetím 
osobám. Kupující je povinen uhradit svůj oprávněný závazek vůči prodávajícímu řádně a včas. 

 
 
VII. Objednávka – výzva k poskytnutí plnění veřejné zakázky a její potvrzení 

 
1. Plnění prováděné na základě této dohody objedná kupující konkrétní objednávkou. V této 

objednávce bude uveden přesně specifikovaný předmět plnění objednávky, tzn. jednotlivé druhy 
vybraných zdravotnických prostředků a jejich množství. 

2. Objednávku bude kupující činit písemně, a to elektronickou formou prostřednictvím e-mailu. 
3. Prodávající objednávku neprodleně, nejpozději do 8 hodin od převzetí potvrdí kupujícímu. 

 
 
VIII. Součinnost 
 
1. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu informace nutné k řádnému dodání objednaných 

vybraných zdravotnických prostředků a potřebnou součinnost ke splnění objednávky, zejména 
převzetí a potvrzení objednaného zboží.  

2. Kupující je povinen prodávajícího informovat o všech změnách, které se vztahují k předmětu 
plnění a mohou ovlivnit nebo změnit požadavky na konkrétní dodávky. 

mailto:faktury@cktch.cz
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3. Pokud kupující v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této dohody nepřevezme řádně 
nabídnuté plnění nebo neposkytne potřebnou součinnost k tomu, aby prodávající mohl plnění 
řádně dodat, dostává se do prodlení. 

4. Opakované neposkytnutí součinnosti, zejména prodlení kupujícího, je důvodem k odstoupení 
od dohody, pakliže byl kupující na neposkytnutí součinnosti písemně upozorněn. 

5. Kupující zboží převezme, nevykazuje-li žádné vady. Pokud nebude zboží dodáno v požadovaném 
množství, jakosti, druhu a provedení, má kupující právo dodávku odmítnout. Odmítnutí a důvody 
vyznačí v dokladech prodávajícího.  

6. Předáním zboží prodávajícím kupujícímu se rozumí vyložení v místě plnění z dopravního 
prostředku a převzetí tohoto zboží kupujícím. 

7. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této rámcové dohody 
určena  

8. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této rámcové dohody určena  
 

 
 

IX. Záruka a odpovědnost 
 
1. Prodávající je povinen dodat plnění v množství, jakosti a provedení, které bude určenou touto 

dohodou a konkretizováno jednotlivými objednávkami. Je povinností prodávajícího předmět 
plnění zabalit a opatřit vhodným způsobem tak, aby při jeho přepravě nedošlo k jeho poškození. 
Prodávající je povinen dodržovat správnou distribuční praxi ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o 
zdravotnických prostředcích, v platném znění, případně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, 
v platném znění. 

2. Poruší-li prodávající svou povinnost podle čl. IX. bodu 1., má se za to, že plnění je vadné. Za vady 
se dále považuje i dodání jiného plnění než bylo stanoveno v objednávce, a vady v dokladech 
nutných k užívání dodaného plnění. 

3. Prodávající je povinen zajistit, aby expirační doba u dodávaného plnění nebyla v době dodání 
kratší než 3 měsíce.  

4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané plnění v délce minimálně 3 měsíce ode dne 
dodání plnění konkrétní objednávky (dále také záruční lhůta). Zárukou se rozumí převzetí závazku 
prodávajícího, že dodané plnění má požadované vlastnosti a bude způsobilé pro použití, k němuž 
bylo objednáno. 

5. Jakoukoliv reklamaci plnění musí kupující uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty.  
6. Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat tyto údaje: 

a. druh reklamovaných vad 
b. popis reklamovaných vad 

7. Pro případ vady má kupující právo požadovat a prodávající povinnost poskytnout: 
a. bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 2 dnů po obdržení reklamace od 

kupujícího (e-mailem, telefonicky a podobně) 
nebo 
b. slevu z konečné ceny reklamovaného plnění ve výši dle společné dohody smluvních stran. 

8. Vznikne-li porušením povinností ze strany prodávajícího kupujícímu škoda, postupuje se podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku.  

9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 
z odpovědnosti za vady zboží a ze záruky za jakost zboží. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu 
těchto nákladů písemnou výzvou na adresu prodávajícího pro doručování. Prodávající je povinen 
provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.  
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X. Smluvní pokuty 
 
Za nesplnění závazku z této dohody se sjednávají následující smluvní pokuty: 
 
1. Za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat dílčí plnění ve lhůtě stanovené 

v potvrzené objednávce je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení 
1.000,- Kč. 

2. Za prodlení při potvrzení objednávky zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč. 

3. Za prodlení při odstranění vad ohlášených v záruční době, zaplatí prodávající kupujícímu za každý 
započatý den prodlení 1.000,-Kč. 

4. Za prodlení kupujícího zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% 
za den prodlení z fakturované ceny.  

5. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho 
adresu pro doručování. Prodávající je povinen smluvní pokutu zaplatit do 10 dnů od doručení této 
výzvy.  

 
 
XI. Ostatní ujednání 
 
1. Právní vztahy založené touto dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákonem č. 

268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, případně zákonem č. 378/2007 Sb., 
o léčivech, v platném znění. 

2. Pokud v průběhu realizace veřejné zakázky dojde k tomu, že nebude třeba objednávat konkrétní 
část z vymezeného předmětu dané zakázky, dohodnou se o této skutečnosti smluvní strany 
formou písemného dodatku k této dohodě. 

3. Pokud v průběhu realizace vznikne potřeba kupujícího objednat plnění z katalogu v množství 
vyšším, než bylo předpokládáno, nebo potřeba objednat části plnění, které nejsou v katalogu 
obsaženy, uzavřou smluvní strany o této změně a ceně plnění písemnou dohodu formou dodatku 
k této dohodě postupem stanoveným zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, a za podmínek stanovených touto dohodou, přičemž se bude vycházet z platného 
ceníku (sortimentu) zboží, který bude mít kupující za dobu trvání této dohody od dodavatele k 
dispozici. Ceník bude dodavatelem předložen při podpisu této dohody. 

4. Pokud dodavatel během platnosti této Rámcové dohody zjistí, že bude plnit veřejnou zakázku, 
nebo její část, pomocí poddodavatele, sdělí kupujícímu identifikační údaje poddodavatele, a to 
nejméně 10 dní před zahájením plnění veřejné zakázky. Pokud dodavatel využije k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele, objednatel si vyhrazuje provádět platby přímo poddodavateli, pokud o to 
poddodavatel zadavatele požádá. Objednatel bude hradit přímo poddodavateli, pokud dodavatel 
bude v prodlení s platbami poddodavateli o více než 10 dní než jsou uvedeny lhůty v této rámcové 
dohodě. 

5. Tuto dohodu lze ukončit písemnou dohodou všech smluvních stran nebo písemně vypovědět 
jednou ze smluvních stran tak, aby bylo dokončeno plnění konkrétní objednávky. Výpovědní lhůta 
se sjednává v délce minimálně jeden kalendářní měsíc za splnění povinnosti stanovené 
v předcházející větě a lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně.  

6. Kterákoli ze smluvních stran může od této dohody odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze 
zákona nebo při podstatném porušení této dohody. 

7. Za  podstatné porušení této dohody se považuje:  
- překročení sjednaného termínu pro předání plnění  konkrétní objednávky o 5 dnů (prodlení 

prodávajícího), 
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- plnění provedené s vadami bránícími řádnému užívání a prodlení při odstranění vady 
převyšující 3 dny 

- neposkytnutí potřebné součinnosti podle č. VIII. této dohody (prodlení kupujícího). 
8. Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou a jakákoliv změna či doplnění 

dohody musí být výslovně nazvána „Dodatek k rámcové dohodě“, pořadově očíslovaný a 
potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a druhý dodavatel. 
10. V případě rozporu mezi touto dohodu a objednávkou, platí ustanovení této dohody. 
11. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
12. Případné spory budou účastníci řešit smírem. Nedojde-li ke smíru, bude příslušný soud v Brně. 
13. Tato dohoda bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv. 
14.  
 
Přílohy:  
- příloha č. 1 – Seznam jednotlivých druhů vybraných zdravotnických prostředků, VZ 0108102- Zajištění 
vyšetření analyzátory point of care,  které budou předmětem dodávek na základě rámcové dohody 
(katalog), spolu s rozpisem jejich jednotkových cen a dalšími údaji 
 
 
V Brně dne ………     V Praze dne ………… 
 
 
Kupující:      Dodavatel: 
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Příloha č. 1 - Seznam jednotlivých druhů vybraných zdravotnických prostředků, VZ0108102 - Zajištění 
vyšetření analyzátory point of care,  které budou předmětem dodávek na základě rámcové dohody 
(katalog) 
 

Název položky Velikost balení 
(počet ks v balení) 

Katalogové 
číslo 

Cena bez 
DPH v Kč 

Cena vč. 
DPH v Kč 
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