
Příloha č. 3 - Návrh rámcové Smlouvy

RÁMcovÁ KUPNÍ SMLouvA č. vz/2021/2/05-KS

uzavřená podle §2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Prodávající: Black Storm s.r.o.

Se sídlem: Pod vrstevnicí 1529/18, 140 00 Praha 4 - Krč

Zapsaná u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 127793

jednající: Libor Ryneš, jednatel

IČ: 27937194

DIČ: cZz7937194

Číslo účtu: 1387436849/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.S.

(dálejen "prodávající")

Kupující: Zdravotnická záchranná Služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Peroutkovo nábřeží434, 760 01 Zlín
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
jednající: JUDr. Josefem Valentou, ředitelem
IČ: 62182137
DIČ: c252182137
Číslo účtu: 1400012339 /0800 Česká Spořitelna a.S.
(dálejen "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 jednorázových vyšetřovacích
rukavic (dále jen „zboží“ nebo „rukavice“) kupujícímu vdruhu a množství určených kupujícím, na základě
dílčích objednávek kupujícího.
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2) Zboží dodávané prodávajícím kupujícímu musísplňovat následující požadavky

Vyšetřovací a ochranné rukavice, nesterilní, bez pudru, jednorázové, vyrobené z nitrilu, pravolevé
- Zdravotnický prostředek třídy I
- hypoalergenní (tj. bez latexu, proteinů a chemických Zbytků),
- chemická a mikrobiologické odolnost (vyhovují i ochraně při práci S infekčním materiálem),
- Zakulacená, Zesílená Obruba Zabezpečující pohodlné navlékání,
- Zdrsnělý či texturovaný povrch v oblasti konečků prstů zajišťující bezpečnou manipulaci a optimální

Suchý a mokrý úchop,
- Zachování maximální citlivosti v prstech,
- dostatečná elastičnost, pružný, flexibilní materiál, přilnavý na ruce,
- dostatečná pevnost, odolnost vůči roztržení,
- uložené v papírové krabici s možností snadného vyjmutí, bez nutnosti otevření celé krabice,
- barva modrá ev. oranžová,
- velikostnísortiment: S, M, L, XL.

Veškeré Zboží dodávané prodávajícím kupujícímu musí dále splňovat požadavky následujících předpisů a
norem:

- Směrnice č. 93/42/EEC
- ČSN EN 374-1-2-4-5 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům
- ČSN EN 455-1-2-3-4 Lékařské rukavice pro jednorázové použití

3) Tato smlouva upravuje podrobné podmínky a práva a povinnosti Smluvních stran při Zajišťování nákupu
Zboží dle požadavků vymezených ve výběrovém řízení. Smluvní strany prohlašují, že mají Zájem na
navázání vztahů Založených na vzájemné důvěře a serióznosti. Za timto účelem Se smluvní strany
dohodly na spolupráci v oblasti koupě a prodeje Zboží, a to za podmínek upravených touto smlouvou.

III. Místo a způsob plnění

1) Obsah jednotlivých dodávek bude určován kupujícím na Základě objednávek, které budou podávány za
kupujícího pověřenými pracovníky (vrchní sestry jednotlivých oblastí) prostřednictvím e-mailu. Pověření
pracovníci obou Smluvních stran jsou uvedeni v příloze č. 2 této Smlouvy a mohou být čas od času měněni
e-mailovým sdělením jedné Smluvní strany druhé smluvní Straně, aniž by bylo třeba uzavírat dodatek k této
smlouvě. Objednávky budou obsahovat název zboží a jeho katalogové číslo, požadované množství a místo
dodávky. Prodávající potvrdí na vyžádání tuto Objednávku a Zašle potvrzení objednávky na vyžádání
obratem Zpět kupujícímu e-mailem.

2) Místem dodávekje:
ZZS ZK Oblast Zlín - Peroutkovo nábrˇ. 434, 760 05 Zlı'n
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
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IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Prodávající se zavazuje prodat a dodat kupujícímu Zboží jím objednané Za podmínek a Způsobem
Sjednaným vtéto Smlouvě Za ceny dle Ceníku Zboží prodávajícího uvedeného vPříloze č. 1, který je
nedílnou součástí této rámcové kupní smlouvy, ve kterém budou jednotlivé položky členěny následujícím
Způsobem: katalogové číslo, název Zboží, balení příp. množství v balení, cena za MJ (balení). Kupujicí 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 Zbožíje vždy nejpozději do 2 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 1% z ceny nedodaného Zboží
Za každý Započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu
případné škody, včetně ušlého Zisku.

4) 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, ceny Zboží a konečnou cenu
Za celý dodací list, cena na dodacím listu musí být fakturovaná vdaňovém dokladu. Dodací list včetně
faktury požaduje kupujícív písemné formě, nedohodnou-li se Strany na jiném způsobu.

5) Změnu či Zrušení objednávky může kupující učinit maximálně do 24 hod. od potvrzení objednávky.

6) Vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího převzetím Zboží vmístě plnění.
Převzetím Zboží Se pro účely této Smlouvy rozumí Okamžik potvrzení dodacího listu pověřeným
pracovníkem kupujícího. Nebezpečí škody na kupujícího nepřechází vpřípadě, když nepřevezme dílčí
dodávku zdůvodu, 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.

7) 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.

8) 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).

9) Kupující má právo určit konkrétní množství objednávaného Zboží a dobu plnění podle svých aktuálních
potřeb bez penalizace či jiného postihu ze Strany prodávajícího.

10) Pro odpovědnost Za vady Zboží platí ustanovení §2099 a násl. občanského Zákoníku.
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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 včeské měně. Cena specifikovaného
předmětu plněnív Příloze č. 1 Smlouvy je Stanovena jako nejvyšší a maximálně přípustná po dobu účinnosti
této smlouvy. Zvýšení ceny je možné pouze v důsledku změn právních předpisů upravujících DPH. Kupující
si vyhrazuje právo využít možnosti případných „akčních slev" prodávajícího, které vprůběhu 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 prodlení
S úhradou ceny. Lhůta splatnosti počíná běžet Znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či
opraveného dokladu. Povinnost kupujícího zaplatit je Splněna dnem odepsání příslušné finanční částky Z
účtu kupujícího.

3) Fakturu lze vystavit nejdříve v den dodání zboží. Přílohou faktury bude předávací protokol (dodací list)
Zpracovaný prodávajícím a potvrzený pověřenou osobou kupujícího.

VI. Doba platnosti smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 6 měsíců od 1.6.2021.

2) Smluvnívztah je možné ukončit:
- písemnou dohodou Smluvních Stran,
- odstoupením od Smlouvy.

3) Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez nároku na jakékoli Sankce ze Strany prodávajícího
v případě, že zboží nebylo opakovaně dodáno vtermínech a v kvalitě dohodnutých touto Smlouvou. V
dalších případech jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této Smlouvy za podmínek uvedených v
52001 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 ve
výběrovém řízení předcházejícím uzavřenítéto 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 ztéto Smlouvy nebo
v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn
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převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti Ztéto 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) Není-li výslovně sjednáno jinak, tato smlouva může být upravena nebo doplněna pouze písemnými,
vzestupně číslovanými dodatky počínaje č. 1, které schválí a potvrdí všechny smluvnístrany.

2) Pro případ, že Se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se
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 Strany jsou povinny bez Zbytečného prodlení písemně informovat ostatní ojakékoliv Změně
v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít
vlìv na plněníjejich povinností dle této smlouvy.

4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních Stran a účinnosti dnem
1.6.2021, nejdříve však jejím zveřejněním v Registru Smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., a je vyhotovena
ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

5) Tato smlouva, jakož i 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 zákona č. 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 v České
republice, přičemž místní příslušnost Soudu se určí podle sídla kupujícího.

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

V Praze dne: 3.6.20221 Ve ........................... dne:

Li bOr Digitálně podepsal J U Dr' Digitálně podepsal
Libor Ryneš J f JUDr. Josef Valenta

Ryneš Datum: 2021.06.03 ose Datum: 2021.06.04
14x58z50 +02'00' 08:25:14 +02'00'

Za prodávajícího: .............................. Za kupujícího: Valenta .................
Black Storm S.r.o. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
Libor Ryneš přísp. organizace
jednatel JUDr. `Iosef Valenta

ředitel
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Příloha č. 1 rámcové kupní Smlouvy č. VZ/ZOZI/Z/OS-KS: ceník
QBJEDNAcí císLo NÄzEv area „nwm i ıııJ J cENA bez DPH v Kč I DPH | cENA s DPH v Kč

WWW za balení za balení
rukavice pravoievé vyšetřovací nitriiové

2082IF Rukavice vyšetřovací - CIassícíNíirii, bez pudru,boxl200ks,vel.$ balení/200m balení 476,00 Kč 21% 575,96 Kč
20835 Rukavice vyšetřovací - Classic/Nitril, bez pudru,boxl200ks,vel.|d bdeni/ZOOkS balení 476,00 Kč 21% 575,96 Kč
200W Rukavice vyšetřovací - ClassicINitriI, bez pudru,box1200ks,vel.L bdení/ 200ks balení 476,00 Kč 21% 575,96 Kč
20855 Rukavice vyšetřovací- ClassicINitriiI bez pudru,box1200ks, veI.X|. balenil 200ks balení 476,00 Kč 21% 575,96 Kč

Příloha ł. 2 rámcové kupní smlouvy č. VZ/2021/2/05-KS: seznam kontaktních osob smluvních stran
Odbčratei:
OBLAST ZLÍN Daniel Kureik, vrchní sestra Peroutkovo nábř. 434, 760 O1 Ziín 577056925 724 228 952 de nlel.kurcik@zzszk.ı:
oeLAsr KROMĚŘÍŽ PhDr. Devıd ašnak, vrchní „sm Havlíčkova 5549/73, 767 oı Kromčffı 573500511 776 603 482 davidxomanekeıızszknz
oeLAsr uHERsKÉ HRADIŠTĚ ec. Dana vflvříkovú, vrchninsm 1.5.Purkyne 1512. 686 01 uh. Hradiště 572432421 506 795 037 dana. " - ' M
OBLAST VSETÍN Ing. Josef Harenčák DiS., vrchní sestra " cnlčni940, 755 01 Vsetín 571420313 601 142 396 IM“ L ' ' M
OBLAST VAL. MEZIŘÍČÍ Alena Grossmannová, vrchní sestra U Nemocnice 1511, 757 01 Valašské Meziříčí 571510875 724 548 923 alenagossrnannova @zzszk.cz

Dodavatel:
Romana Baivínová tel: 323 606 790 info@b|ack-storm.cz

Ve Praze dne: 3.6.2021 Ve ........................... dne:

Li bo r Efıtáèně pšodepsaı JUDľ- Digixáınčpøđzpszı
' 0' yne J f ıuDuøxørvııflnıflRyneš Datum: 2021.06.03 ose Dammz :02106.04

_ _ . . 082559 +0200'
Za prodávajícího: 14'59'33 +02 00 Za kupujícího: vaıenta ...................
Black Storm S.r.o. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, přísp. organizace
Libor Ryneš JUDr. Josef Valenta
Jednatel ředitel
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