
Příloha č. 4 Návrh RKS

RÁMcovÁ KUPNÍ SMLOUVA č. vZ/2021/3/02-Ks

uzavřená podle §2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku

I. Smluvní strany

Prodávající: BAXTER CZECH spol. s r.o.

Se Sídlem: Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 3201/6, PSČ 15000

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 75320

jednající: Filip Fijalkowski

ıč: 49689011

DIČ: cz49689011

Číslo účtu: 3104500004/7910

(dálejen "prodávající")

Kupující: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
jednající: JUDr. Josefem Valentou, ředitelem
ıČ:62182137
DIČ; c252182137
Číslo účtu: 1400012339 /0800 Česká spořitelna a.S.
(dále jen "kupující")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu S ustanovením §2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů tuto:

rámcovou kupní smlouvu
(dále též jen „smlouva”)

II. Předmět smlouvy

1) Předmětem této Smlouvy je závazek prodávajícího provádět dodávky infuzních roztoků Specifikovaných v
Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této rámcové kupní smlouvy (dále jen „Zboží"), kupujícímu v druhu a
množství určených kupujícím, na Základě dílčích objednávek kupujícího.

2) Tato smlouva upravuje podrobné podminky a práva a povinnosti Smluvních stran při Zajišťování nákupu
Zboží dle požadavků vymezených v zadávacím řízení. Smluvnistrany prohlašují, že majízájem na navázání
vztahů Založených na vzájemné důvěře a serióznosti. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na
Spolupráci v oblasti koupě a prodeje Zboží, a to Za podmínek upravených touto smlouvou.
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III. Místo a způsob plnění

1) Obsah jednotlivých dodávek bude určován kupujícím na Základě objednávek, které budou realizovány
kupující Stranou prostřednictvím e-mailu či telefonicky, pověřenými osobami uvedenými v Příloze č. 2 této
smlouvy. Objednávky budou obsahovat název zboží, požadované množství a místo dodávky. Prodávající
potvrdí na vyžádánítuto objednávku a zašle potvrzení objednávky na vyžádání obratem Zpět kupujícímu e-
mailem.

2) Místem dodávekje:
ZZS ZK Oblast Zlín - Peroutkovo nábř. 434, 760 05 Zlín
ZZS ZK Oblast Kroměříž - Havlíčkova 3549/73, 767 01 Kroměříž
ZZS ZK Oblast Uherské Hradiště - J. E. Purkyně 1512, 686 01 Uherské Hradiště
ZZS ZK Oblast Vsetín - Nemocniční 940, 757 01 Vsetín
ZZS ZK Oblast Valašské Meziříčí - U Nemocnice 1511, 757 01 Valašské Meziříčí

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1) Prodávající Se zavazuje prodat a dodat kupujícímu zboží jím objednané Za podmínek a způsobem
sjednaným v této Smlouvě Za ceny dle Ceníku Zboží uvedeného v Příloze č. 1, který je nedílnou Součástí této
rámcové kupní smlouvy a ve kterém budou jednotlivé položky členěny následujícím Způsobem: objednací
číslo, název zboží, bližší specifikace položky (množství v balení/ks/pár, Set...), cena za MJ bez DPH, cena za
MJ s DPH. Kupující Se Zavazuje řádně uskutečněné dodávky převzít a zaplatit za ně prodávajícímu ceny
uvedené v Ceníku zboží.

2) Prodávající bude objednané Zboží Zařazené do Seznamu jím dodávaných druhů zboží dodávat podle
potřeb kupujícího. Prodávající je povinen dodat předmět plnění v objednaném množství a jakosti
v kvalitním balení pro Zajištění optimální ochrany. V ceně dodávky je zahrnuta doprava a balné na místo
určení.

3) Termín dodání zboží je vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od Zaslání objednávky kupujícího. Dodávka na
příslušné místo určení musí být uskutečněna vždy do 15:00 hod. Smluvní pokuta spojená S nedodržením
dodací lhůty, kterou bude prodávající povinen Zaplatit kupujícímu, bude činit 0,05% z ceny nedodaného zboží
za každý Započatý den prodlení. Zaplacenim Smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu
případné škody, včetně ušlého Zisku.

4) Kupujícísi vyhrazuje právo na Zajištění mimořádné dodávky léčiv do 24 hodin v případě mimořádné Situace
dle aktuální potřeby.

5) Součástí každé dodávky budou jednotlivé dodací listy společně S fakturou. Pověřená osoba kupujícího bude
tyto doklady vždy řádně potvrzovat. Dodací listy musí uvádět název Zboží a ceny zboží, cena podle dodacího
listu musí být faktu rovaná v daňovém dokladu. Dodací list včetně faktury požaduje kupujícív písemné tištěné
formě, nedohodnou-li se Strany na jiném Způsobu.

6) Změnu či Zrušení Objednávky (i po dodání Zboží) může kupující učinit maximálně do 24 hod od potvrzení
objednávky.
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7) Vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího převzetím Zboží v místě plnění.
Převzetím Zboží se pro účely této smlouvy rozumíokamžik potvrzení dodacího listu pověřeným pracovníkem
kupujícího. Nebezpečí škody na kupujícího nepřechází v případě, když nepřevezme dílčí dodávku Z důvodu,
že Zboží neodpovídá objednávce příp. je poškozeno. Prodávající odpovídá Za vady a jakost dodaného zboží
po celou Záruční dobu, přičemž délka Záruční doby je vymezena exspirační dobou vyznačenou na dodaném
Zboží. Kupující Ztrácí práva Ze Záruky na Zboží, pokud poškodil převzaté Zboží Sám, případně nezajistil
dostatečnou ochranu a uskladnění převzatého Zboží.

8) Prodávající se Zavazuje dodržovat při všech dodávkách v rámci plnění předmětu této smlouvy minimální
Zbývající exspirační dobu Zboží, která nebude kratší než 12 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Bude-li
prodávajícím dodáno Zboží s kratší zbývající exspirační dobou, než je 12 měsíců, vyhrazuje Si kupující právo
toto Zboží na náklady prodávajícího vrátit, pokud se nedohodnou jinak.

9) Strany této Smlouvy se Zavazují Se neprodleně informovat, zjistí-li, že dodaná šarže (dodávka) je vadná a
prodávající na svůj náklad Zajistí staženívadné šarže (dodávky).

10) Ku pujícísi vyhrazuje právo rozšířit, nebo Změnit předmět dodávky v případě, že během Smluvního období
dojde ke Změně doporučených postupů v užívání léčiv či roztoků v PNP.

11) Kupující si vyhrazuje právo rozšířit, nebo změnit předmět dodávky v případě, že konkrétní léčivo či roztok
nebude v distribuci. V tomto případě po ověření nedostupnosti je kupující oprávněn Změnit obsah dodávky.

10) Kupující má právo určit konkrétní množství objednávaného zboží a dobu plnění podle Svých aktuálních
potřeb bez penalizace či jiného postihu ze Strany prodávajícího.

11) Pro odpovědnost Za vady zboží platí ustanovení §2099 a násl. občanského Zákoníku.

V. Platební podmínky

1) Platební styk bude realizován na Základě faktur - daňových dokladů vystavených prodávajícím Se
Splatností, která nesmí být kratší než 28 dní od doručení faktury kupujícímu. Zálohové platby kupující
neposkytuje. Úhrada Za plnění předmětu Zakázky bude prováděna v České měně. Cena Specifikovaného
předmětu plnění v Příloze č. 1 smlouvy je Stanovena jako nejvyšší a maximálně přípustná po dobu účinnosti
této smlouvy. Zvýšení cenyje možné pouze v důsledku změn právních předpisů upravujících DPH. Kupující si
vyhrazuje právo využít možnosti případných „akčních Slev" prodávajícího, které v průběhu platnosti rámcové
smlouvy budou vyhlášeny.

2) Faktura musí obsahovat kromě předepsaných příloh náležitosti daňového dokladu ve Smyslu Zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující
oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti Zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlenís úhradou
ceny. Lhůta Splatnosti počíná běžet Znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného
dokladu. Povinnost kupujícího zaplatit je Splněna dnem odepsání příslušné finančníčástky Z účtu kupujícího.

3) Fakturu IZe vystavit nejdříve v den dodání Zboží. Přílohou faktury bude předávací protokol (dodací list)
Zpracovaný prodávajícím a potvrzený pověřenou osobou kupujícího.
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7) Vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího převzetím Zboží v místě plnění.
Převzetím Zboží se pro účely této smlouvy rozumíokamžik potvrzení dodacího listu pověřeným pracovníkem
kupujícího. Nebezpečí škody na kupujícího nepřechází v případě, když nepřevezme dílčí dodávku Z důvodu,
že Zboží neodpovídá objednávce příp. je poškozeno. Prodávající odpovídá Za vady a jakost dodaného zboží
po celou Záruční dobu, přičemž délka Záruční doby je vymezena exspirační dobou vyznačenou na dodaném
Zboží. Kupující Ztrácí práva Ze Záruky na Zboží, pokud poškodil převzaté Zboží Sám, případně nezajistil
dostatečnou ochranu a uskladnění převzatého Zboží.

8) Prodávající se Zavazuje dodržovat při všech dodávkách v rámci plnění předmětu této smlouvy minimální
Zbývající exspirační dobu Zboží, která nebude kratší než 12 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Bude-li
prodávajícím dodáno Zboží s kratší zbývající exspirační dobou, než je 12 měsíců, vyhrazuje Si kupující právo
toto Zboží na náklady prodávajícího vrátit, pokud se nedohodnou jinak.

9) Strany této Smlouvy se Zavazují Se neprodleně informovat, zjistí-li, že dodaná šarže (dodávka) je vadná a
prodávající na svůj náklad Zajistí staženívadné šarže (dodávky).

10) Ku pujícísi vyhrazuje právo rozšířit, nebo Změnit předmět dodávky v případě, že během Smluvního období
dojde ke Změně doporučených postupů v užívání léčiv či roztoků v PNP.

11) Kupující si vyhrazuje právo rozšířit, nebo změnit předmět dodávky v případě, že konkrétní léčivo či roztok
nebude v distribuci. V tomto případě po ověření nedostupnosti je kupující oprávněn Změnit obsah dodávky.

10) Kupující má právo určit konkrétní množství objednávaného zboží a dobu plnění podle Svých aktuálních
potřeb bez penalizace či jiného postihu ze Strany prodávajícího.

11) Pro odpovědnost Za vady zboží platí ustanovení §2099 a násl. občanského Zákoníku.

V. Platební podmínky
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VI. Doba platnosti smlouvy

1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání36 měsíců od 1.5.2021.

2) Smluvní vztah je možné ukončit:
- písemnou dohodou smluvních Stran,
- výpovědí kupujícího, při dodržení smlouvou stanovené výpovědní lhůty,
- odstoupením od smlouvy.

3) Kupujícíje oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena prodávajícímu.

4) Kupujícíje oprávněn odstoupit od smlouvy bez nároku na jakékoli Sankce Ze Strany prodávajícího v případě,
že Zboží nebylo opakovaně dodáno v termínech a v kvalitě dohodnutých touto smlouvou. V dalších případech
jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy Za podmínek uvedených v §2001 a násl.
občanského Zákoníku.

VII. Ostatní ujednání

Kupující Si vyhrazuje právo v rámci smluvních podmínek ve sjednaných položkách odebírat inovované či nové
výrobky, pokud budou Svými charakteristikami odpovídat požadavkům kupujícího uplatněným v zadávacím
řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.

V případě nemožnosti plnění Ze Strany prodávajícího je tento povinen neprodleně písemně (elektronicky)
uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. Kupující je Oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat
předmět plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé.

Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé z této Smlouvy nebo v Souvislosti
s ní na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani
žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu
kupujícího. Prodávající není oprávněn jednostranně Započíst své pohledávky za kupujícím vůči pohledávkám
kupujícího Za prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které byly přiznány
pravomocným rozhodnutím soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva může být upravena nebo doplněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
počínaje č. 1, které Schválí a potvrdí všechny smluvní strany.

2) Pro případ, že Se kterékoliv ustanovenítéto smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, Zavazujíse smluvní
strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým. Případná neplatnost některého
z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve Smlouvě obsažených.

3) Smluvní stranyjsou povinny Se navzájem bez Zbytečného prodlení písemně informovat o jakékoliv změně
v údajích uvedených ve Smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít
vliv na plněníjejich povinností dle této smlouvy.
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4) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných Zástupců Smluvních Stran a účinnosti dnem
1.4.2021, a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Ze smluvních stran obdrží po jednom.

5) Tato smlouva, jakož'ı veškerá práva a povinnosti smluvních stran Z ní vyplývající, Se řídí českým právem,
Svýjimkou kolizních ustanovení a svýjimkou Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží,
zejména pak příslušnými ustanoveními zákonač.89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném znění.
Smluvní strany sjednaly,Že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v Souvislosti S ní, které se nepodařilo
odstranit vzájemným jednáním smluvních Stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými Soudy vČeSké
republice, přičemž místní příslušnost soudu se určí podle sídla kupujícího.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
č. 1 ceník
č. 2 seznam pověřených osob smluvních stran

, ˇ /5 0 _V Praze dne 29.4.2021 Ve Zlıne dne ..................
. . Digitallysigned byFmp mflmwmm fi„.n_=-‹~n~Fijalkowski1132233216255? 3,495/nmkn/smżıønzna

................................... . ..........řnnšj`‰.k+a13 p_ 0

prodávající Peroutkovo nábřeží 434
Filip Fijalkowski 760 01 ZLÍL.
Jednatel kupující

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
přísp. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel
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Příloha č. 4 Návrh RKS

Příıøha č. 1 RÁMcOvÉ KuPNí sMLOuvY č. vz/2021/3/02-Ks:

Prodávající: BAXTER CZECH spol. s r.o.
Kupující: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

9%*-
Cena bez výše DPH Cena s
DPH MJ MJ DPH MJ

KOD_súı‹L 031. CÍSLO NAZEV_REG sÍLA FORMA BALENÍ oaAL Nu
98864 4PEı307/4P513076 FYZIOLOGICKÝ ROZTOK ıNF SOL soxıooML vAK haı. 9.30 10% 10.23
11693 450323 PLASMALYTE ROZTOK ıNF SOL zoxsooML vAK bal- 19.00 10% 20.90
98901 450063 GLuKózA 5% soMG/ML ıNF SOL 20x500ML vAK baI. 14.10 10% 15.51
232987 4500876` GLuKóZA 5% SOMG/ML ıNı= SOL soxıooML vAK bal. 12.50 10% 13.75

Z O Ť,V Praze dne 29.4.2021 Ve Zlíně dne Ĺř* 9/0 2 ł
Filip älřà'ă'lšıi'øgüìäby Zdravoırı' 'z ranná sl ba51:1'18111šišzżšššêfêêëó? ._ .........2: káfl flvflıžøz Fa)prodávajfcí /Pømnıknvø náhrflžr 434
Fiıip Fijaıkøwski 760 01 Zlín ® ˇ“
Jednatel kupující A

Zdravotnická záchranná Služba Zlínského kraje, přísp. Organizace
JUDr. Josef Valenta
Ředitel
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Příloha č. 4 Návrh RKS

Přı'ınha č. 2 RÁMcOvÉ KuPNí sMLouvY č. vz/zozılsloz-Ks:

Prodávající:

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Seznam! govčřených osob smluvních stran:

Fíjalkowski „__5 _ 5 „2.00.

Kupu'ící:
vrchní sestra Peroutkovo nábř. 760 01 Zlín

Ph Dr. vrchní Havlíčkova Kroměříž 725127015
. vrchní sestra 606795097
Josef sestra 755 01 Vsetín

OBLAST VAL. Bc. Alena vrchní sestra U Nemocnice 757 01 Val. Meziříčí 724548923

Prodávající:
[Jednatel Filip Fíjalkowski Karla ' v" 3201/6, Praha 5, 150 00, Czech Rer L" 225 774 373 Filip fijalkowski@ba×ter.com
l Kontaktní osoba ve věcech VZ Barbora Štěrbová Karla ' ˇ" 3201/6, Praha 5, 150 00, Czech Reľ L" 722 963 534 Barbora sterbova@baxter.com
| Objednávky zboží Radka Rajdlová l Karla Englìse 3201/6, Praha 5, 150 00, Czech " r L" 225 774 103 225 774 104 objednavky@ba×ter.com

v Praze dne 29.4.2021 ve zıinč dne .30 ˇw2 7
Filip Qlęltıllyslgnedby "w'm ˇ 4 f' "5:

SL'gřüj'fiťˇgzg Zdravoxnıoká ü " služba
prodávající Perou ovn n* "flžílłšsë `
Filip Fíjalkowski 760 01 zjfn
Jednatel LW'“""` 'ˇ>'

Zdravotnická záchranná Služba Zlínského krajel přísp. organizace
JUDr. Josef Valenta
Ředitel
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