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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

Kupní smlouva uzavřena podle paragrafu 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:  
 
 

1.  Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Sídlo:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:  280123725/0300 
IČ:   27520536 
DIČ:  CZ27520536 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxx tel. xxx 
Fax: xxx 
E-mail: xxx 
Datová schránka: eiefkcs 

dále jen „kupující“ na straně jedné 
 
a 
 
2. Becton Dickinson Czechia, s.r.o. 

Sídlo:   Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 
Zastoupená:   xxx, zmocněncem, na základě plné moci 
Bankovní spojení: BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika  
Číslo účtu:   64450-6004930018/6300   
IČO:   25142135    
DIČ:  CZ25142135   
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53145  
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxx 
Tel.: xxx 
E-mail: xxx 
Datová schránka:  48sq3e6 
Adresa pro doručování: Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 

dále jen „prodávající“ na straně druhé 
 

Čl. I 

Předmět smlouvy 

1. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 6. 1. 2021 (dále jen 
„Nabídka“) podaná ve veřejné zakázce: „Laboratorní přístrojové vybavení 2“, část 1 
Hemokultivační systém, ev. č. Z2020-031086, (dále jen „Veřejná zakázka“). Účelem této smlouvy 
je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění dodávky zboží na základě podmínek a 

tel:(+420466650536
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zadávací dokumentace zadávacího řízení Veřejné zakázky. Mezi kupujícím jako zadavatelem této 
veřejné zakázky a prodávajícím jako vybraným účastníkem Veřejné zakázky je uzavřena tato 
smlouva. 

 

2. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího zajistit po celou dobu trvání této smlouvy  
pro kupujícího dodávky zboží specifikovaného v příloze A (dále jen „zboží“) této smlouvy – 
v soupisu spotřebního materiálu k jednotlivým testům (položek) a jednotkových cen - Položkový 
ceník (dále v textu také „Příloha A“), dle konkrétních potřeb kupujícího na základě jednotlivých 
dílčích objednávek kupujícího a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek 
kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 
Prodávající prohlašuje, že zboží má všechny vlastnosti co do jakosti a množství uvedené v Příloze 
A smlouvy. 

 
3. Prodávající se zavazuje, že zboží, které bude předmětem jednotlivé koupě, odevzdá kupujícímu  

a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že za zboží zaplatí 
prodávajícímu kupní cenu, sjednanou smluvními stranami postupem uvedeným dále v této 
smlouvě. Prodávající bere na vědomí, že množství zboží uvedené v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky je množstvím pouze orientačním a není pro kupujícího závazným.  

 

4. Prodávající dále prohlašuje, že má veškerá oprávnění, jakož i vybavení, k plnění povinností dle této 
smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat v místě dle čl. II. této kupní smlouvy zboží a odevzdat je 
kupujícímu.  

 

5. Kupující se zavazuje odebírat zboží od prodávajícího za podmínek této smlouvy a zaplatit 
prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 

 

6. Předmětem této smlouvy není závazek kupujícího odebrat určité minimální množství zboží. 
  

7. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k němu přechází na kupujícího okamžikem jeho 
řádného předání a převzetí způsobem dále uvedeným ve smlouvě. 

Čl. II 

Uzavírání objednávek a dodávka zboží 

1. Jednotlivé dodávky budou prováděny podle této smlouvy vždy na základě písemné objednávky 
kupujícího po jejím potvrzení prodávajícím, mezi kterými je uzavřena tato smlouva.  

2. Kupující objedná dodávky výhradně přes elektronický objednávkový systém prodávajícího  
nebo e-mailem z informačního systému kupujícího. Prodávající je povinen zajistit přijímání 
objednávky všemi výše uvedenými způsoby. Objednávka kupujícího musí přesně specifikovat 
druh, množství, popř. balení nebo jiné skutečnosti. 

3. Prodávající se zavazuje, že potvrdí objednávky způsobem, jakým je přijal a zboží dodá dle článku 
II. odst. 10. Potvrzení každé objednávky bude obsahovat předběžnou cenu a bude opatřeno 
uznávaným elektronickým podpisem prodávajícího. Následně je prodávající odešle kupujícímu 
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tak, aby kupujícímu zajistil součinnost pro splnění povinností uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv v platném znění.  

4. Potvrzená cena nesmí být vyšší než cena, kterou prodávající nabídl v rámci Veřejné zakázky.  

5. Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je prodávajícím potvrzena objednávka učiněná 
kupujícím za podmínek vyjádřených v této smlouvě. 

6. Součástí objednávky k podání nabídek vždy bude: 

a. identifikační údaje kupujícího; 
b. vymezení rozsahu požadovaného plnění; 
c. termín plnění; 
d. konkrétní podmínky plnění, které nejsou stanoveny v této smlouvě; 
e. lhůta, místo a způsob podání nabídky. 

7. Smluvní strany tímto sjednávají, že veškerou komunikaci dle této smlouvy, včetně všech kroků 
vedoucích k realizaci dodávky na základě potvrzené objednávky, bude možné uskutečňovat 
elektronickou formou, a to na následující kontaktní emaily:  

a. Prodávající:  xxx 
b. Kupující: xxx  

 
 

8. Prodávající se zavazuje obratem, nejpozději však do 48 hodin od přijetí objednávky, objednávku 
písemně potvrdit, a to vždy elektronicky na emailovou adresu xxx. 

9. V případě, že prodávající nebude schopen objednávku celou nebo částečně realizovat, neprodleně 
o tom vyrozumí kupujícího výše uvedeným způsobem. Tímto upozorněním není prodávající 
zbaven odpovědnosti z nedodání či pozdní dodání zboží dle této smlouvy. 

10. Termín dodání zboží u dodávek je stanoven do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky 
prodávajícím, pokud nebude v rámci jednotlivého řízení ujednáno jinak, a to na základě potvrzení 
dodacího listu oběma smluvními stranami. Dodávka musí být uskutečněna vždy v časovém 
rozmezí od 7:00 do 14:00 hod. daného dne. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli,  
popř. svátek, není prodávající v prodlení, dodá-li zboží nejbližší pracovní den do 9:00 hod. 

11. Výhradně pověřená osoba kupujícího (viz. čl. VI) bude tyto dodací listy vždy řádně potvrzovat; 
protože na základě těchto dodacích listů budou provedeny jednotlivé dílčí fakturace.  

12. Každá dodávka zboží bude vybavena dodacím listem. Prodávající je povinen vystavit a předat 
kupujícímu kromě písemné podoby dodacího listu i jeho elektronickou podobu v jednom  
z formátů: pdf, csv, xls(x), xml nebo PDK; případně vyplněním formuláře zaslaného současně  
s objednávkou kupujícím.  

13. Dodací listy, ve formě jednoduchých kupních smluv, musí obsahovat prohlášení, že „prodávající 
prodává zboží a převádí na kupujícího vlastnické právo ke zboží a kupující toto zboží kupuje  
za sjednanou kupní cenu“, a dále musí obsahovat údaje o množství, expiraci, ceně jednotlivých 
druhů zboží a konečnou cenu za celý dodací list, pokud ceny v uvedené struktuře neobsahuje 
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přímo související a dodaná faktura. 

14. Dodací list je požadován kupujícím v písemné podobě a pro účely této smlouvy je považován  
za akceptaci objednávky. Zástupce kupujícího (výhradně pověřená osoba kupujícího) při převzetí 
zboží uvede na dodací list své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto 
skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad dodaného zboží. V případě potřeby uvede 
kupující v objednávce označení skladu pro dodávku objednaného zboží. Prodávající uvede  
na dodacím listu číslo faktury a podle objednávky označení skladu kupujícího. 

15. Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží a potvrzením dodacího listu 
oprávněnou osobou kupujícího dle bodu 11 tohoto článku smlouvy. 

16. Prodávající je oprávněn po splnění předmětu objednávky vystavit fakturu. 

17. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží: 

a. nepředá-li prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění kupujícímu dodací list, 
který musí obsahovat číslo objednávky, datum uskutečnění dodávky, množství zboží  
s uvedením druhů zboží a ceny za množstevní jednotku, expirační dobu a šarži, viz bod 13 
tohoto článku; 

b. nesouhlasí-li počet položek nebo množství zboží uvedené na dodacím listě se skutečně 
dodaným zbožím; 

c. neodpovídá-li kvalita dodávky (jakost obalového souboru atp.) požadavkům zadavatele. 

18. Prodávající ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy ke kupujícímu, tak aby 
nebylo zboží znehodnoceno. Zboží bude dopraveno do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí 
prodávajícího.  

19. Místem dodání zboží je Litomyšlská nemocnice, J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl, pracoviště IDG. 

20. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží okamžikem jeho převzetí. 

21. Není-li prodávající schopen dostát závazku dodávat zboží v nabídnuté ceně a ve lhůtě uvedené  
ve smlouvě, je povinen na tu skutečnost upozornit předem kupujícího. Není-li prodávající schopen 
zajistit plnění dle smlouvy, má kupující právo zajistit si po písemném upozornění prodávajícího 
dodávku předmětného zboží jiným dodavatelem. Cena od jiného dodavatele musí odpovídat ceně 
obvyklé. Prodávající má povinnost následně kupujícímu zaplatit rozdíl vzniklý mezi cenou 
nabídkovou a cenou kupní. 

22. Prodávající je povinen kupujícímu odevzdat zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení, 
jakož i doklady, které se k němu vztahují a umožní kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické právo.  
V ceně zboží jsou zahrnuty i veškeré náklady, včetně nákladů na odevzdání zboží a jeho převzetí 
(např. doprava, pojištění, apod.). 

23. Jakost, úprava balení a značení dodávaného zboží musí odpovídat platnému registračnímu výměru 
a platným právním předpisům. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu výlučně takové zboží, 
jehož expirační doba bude v den dodání kupujícímu minimálně 9 měsíců a které nemá závady  
v jakosti ani porušený obal a jehož distribuce nebyla zakázána Státním ústavem pro kontrolu léčiv 
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(dále jen „SÚKL“). Záruční doba zboží končí posledním dnem expirační doby vyznačené na zboží. 
Zboží, u něhož ke dni dodání uplynula více než 1/3 expirační doby, není kupující povinen přijmout. 

24. V případě, že se dodávka skládá ze zboží různých šarží, je prodávající povinen uvádět na dodacích 
listech počty kusů zboží s každou šarží samostatně. 

25. Prodávající se zavazuje, že s dodávaným zbožím bude nakládat výlučně v souladu s platnými 
předpisy, v platných zněních. 

26. Kupující má právo určit konkrétní množství a dobu plnění podle svých aktuálních potřeb  
bez penalizace či jiného postihu ze strany Prodávajících. 

Čl. III 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých dodávek realizovaných v rámci této kupní smlouvy 
smluvní cenu, která nesmí být vyšší než cena uvedená Prodávajícím v příloze A. Dohodnutým 
způsobem určená cena je určitá a zahrnuje veškeré související náklady Prodávajících, včetně 
nákladů na třídění, balení, nakládání, dopravu, vykládání, přirážky distributorů, celní poplatky 
apod. 

2. Po dobu účinnosti této smlouvy se prodávající zavazuje, že nepřekročí cenu uvedenou v příloze A 
smlouvy, vyjma případné změny sazby DPH a postupu dle odst. 5 tohoto článku.  

3. Cena dodávky je splatná po řádném předání zboží na základě faktury vystavené prodávajícím  
a zaslané kupujícímu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Přílohou faktury bude přiložen 
stejnopis dodacího listu s potvrzením převzetí dodávky bez jakýchkoli zjevných vad kupujícím, 
který musí být podepsán prodávajícím. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů  
od jejího doručení kupujícímu. Zálohy kupující neposkytuje. 

4. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu:  xxx společně s dodacím listem.  

5. Faktura musí obsahovat přesnou specifikaci dodávaného zboží, číslo rámcové kupní smlouvy  
a číslo objednávky, bez uvedení čísla objednávky kupující fakturu neakceptuje a vrací 
prodávajícímu k opravě. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura 
obsahovat i tyto údaje: 

a. označení plátce, 
b. identifikaci objednávky, 
c. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci (možno odkazem na přiložený dodací list), 
d. odkaz na tuto smlouvu, 
e. dodací list(y). 

 

6. V případě, že přehled dodacích listů a plnění dle těchto listů bude součástí faktury, nemusí být 
samostatné dodací listy fyzicky připojeny k faktuře. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je kupující 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně s vytknutím 

mailto:fakturace@nempk.cz
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nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou 
fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

8. Veškeré platby, které mají být dle této smlouvy učiněny, budou provedeny v české měně,  
a to na základě řádně vystaveného daňového dokladu prodávajícího. 

9. Povinnost kupujícího zaplatit je splněna dnem připsání na účet prodávajícího. V případě opožděné 
platby je kupující povinen zaplatit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení. 

10. Kupující je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,  
jestliže prodávající neplní kterýkoliv termín stanovený v této smlouvě nebo pokud je prodlení  
s plněním jakéhokoliv závazku vůči kupujícímu podle této smlouvy.  

11. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti všech dosud neuhrazených faktur a lhůta 
splatnosti počíná znovu běžet dnem následujícím po splnění závazků prodávajícího. 

Čl. IV 

Záruky, práva z vad 

1. Je-li na zboží vyznačena tzv. expirační lhůta, platí záruční lhůta do této doby. Je-li na zboží, jeho 
obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta 
k použití věci, skončí záruka uplynutím této lhůty. Žádná z těchto lhůt nemůže být při dodání zboží 
kratší 9 měsíců. 

2. Prodávající je povinen realizovat veškerá plnění dodávek sjednaných touto smlouvou na svůj 
náklad a na své nebezpečí, v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

3. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních 
či faktických vad, zabalené způsobem potřebným pro uchování věci a její kvalitu. Vadou se rozumí 
odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, stanovených touto 
smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně 
závaznými právními předpisy. Zjistí-li kupující vadu zboží, je povinen bez prodlení vadu písemně 
reklamovat.  

4. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že je obal zboží porušen nebo množství dodaného zboží 
neodpovídá dodacímu listu, uplatní kupující reklamaci u prodávajícího bez prodlení po převzetí 
zboží.  

5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 48 hod. od jejího doručení, nebude-li v konkrétním 
případě dohodnuto jinak.  

6. Odpovědnost za vady a práva z ní vyplývající se řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského 
zákoníku v platném znění. 
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Čl. V 

Doba trvání, Ukončení smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu 4 let, tj. 48 měsíců od podpisu smlouvy. 

2. Smluvní vztah je možné ukončit: 

a. písemnou dohodou smluvních stran, 
b. odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní 

strany berou na vědomí, že kupující může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od něj odstoupit 
taktéž v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená  
v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou, tzn. především v případech, kdy prodávající nebude plnit řádně a včas 
objednávky kupujícího v dohodnutých termínech, nebudou plnit ujednání o cenách, nebudou plnit 
ujednání o podmínkách dodávek, případně v případě vad zboží. 

4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající není schopen dodat zboží dle této 
smlouvy ani v náhradní lhůtě, která byla sjednána.  

5. Kupující je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemné vypovědět i bez uvedení důvodu, formou 
doporučeného dopisu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce ode dne doručení výpovědi prodávajícímu. 
Výpovědní lhůta začíná 1. dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď 
smlouvy prodávajícímu. 

Čl. VI 

Kontaktní odpovědné osoby 

1. Každý ze smluvních partnerů má určené odpovědné zástupce, kteří zodpovídají za plnění úkolů  
a dodávek podle této smlouvy. 

Prodávající 

Jméno Funkce Telefon Email 

Zákaznický servis Objednávky xxx xxx 

xxx Aplikační podpora xxx xxx 

Kupující - Pověřená osoba 

Jméno Funkce Telefon Email 

xxx xxx xxx xxx 

 

 

 

mailto:hana.podivinska@nempk.cz
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Čl. VII 

Ostatní ujednání 

1. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace  
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se  
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

2. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně kupní smlouvy  
a výsledků zadávacího řízení na profilu kupujícího. V případě uzavření smlouvy na plnění této 
veřejné zakázky Prodávající souhlasí s uveřejněním smlouvy a dílčích objednávek v souladu  
se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Prodávající prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas  
se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě. 

4. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze 
postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

Čl. VIII 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodávkou řádně objednaného zboží, je prodávající 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že bude prodávající v prodlení s povinností potvrdit objednávku prodávajícího 
v termíne dle této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  
za každý i započatý den prodlení. 

3. Prodávající se zavazuje v případě, že neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách 
stanovených touto smlouvou, uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý,  
byť jen započatý den prodlení. 

4. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť 
a v plné výši.  

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně fakturované ceny je prodávající oprávněn 
požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý  
i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn požadovat 
zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti. 

6. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v čl. VII. odst. 4 této smlouvy této smlouvy má kupující 
právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto 
smlouvu.  Kupující má zároveň právo odstoupit od smlouvy. 

7. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 
30 dnů ode dne doručení vyúčtování prodávajícímu. 
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Čl. IX 

Závěrečná ustanovení 

1. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují 
se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude  
v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost 
některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení  
ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního 
obsahu této smlouvy oddělit.  

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv 
změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají 
nebo by mohly mít vliv na plnění jejich povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou 
součinnost k plnění této smlouvy. 

3. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě soudního sporu 
ujednávají v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, 
místní příslušnost obecného soudu kupujícího. 

4. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci 
smluvních stran. Součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy  
či v textu případných Dodatků k této smlouvě.  

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv  
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, 
že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí  
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží smlouvu v 1 vyhotovení. 

Přílohy, které jsou součástí této smlouvy: 

Příloha A – Položkový ceník zboží 
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V Pardubicích dne 26. 5. 2021    V Praze dne 11. 5. 2021 
 
Za kupujícího:      Za prodávajícího: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….   ………………………………………………………. 
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA    xxx 
předseda představenstva    zmocněnec, na základě plné moci 
  
 
 
 
 
 
………………………………………………………  
Ing. Hynek Rais, MHA  
místopředseda představenstva 
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Příloha A – položkový rozpočet - reagencie 
 

Popis, název 

Požadovaná 

hodnota, 

doplněk názvu 

Nabídková 

cena za 1 kus 

[Kč] 

(bez DPH) 

Sazba 

DPH 

[%] 

Nabídková cena 

za 1 kus [Kč] 

(včetně DPH) 

Katalogové číslo 

BACTEC PLASTIC 

AER/F 50V 

(Aerobní lahvičky) 

Kultivační 

lahvičky 
75,30 21 91,11 442023 

PLASTIC LYTIC/10 

ANAER/F 

(Anaerobní lahvičky) 

Kultivační 

lahvičky 
62,80 21 75,99 442021 

 


