
RÁMcovÁ KuPNí SMLOUVA č. vz/2021/2/08-KS

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

I. Smluvní strany

Prodávající: Perfect Distribution a.s.

Se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6538

jednající: Tomáš Lyžbicki, předseda představenstva a

Ing. Pavlína Waclawková, místopředseda představenstva

ıčz 47675934

DIČ: c2699000899

číslo účtu: 117094303/0300 ČSOB as.

(dále jen "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
ıčz62182137
Dıčz c262182137
čísıø účtu: 1400012339 /0800 Česká Spořiteına 3.5.
(dále jen "kupující")

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

rámcovou kupní smlouvu
(dále téžjen „smlouva”)

II. Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je Závazek prodávajícího provádět dodávky obvazového a fixačního materiálu
a dalšího Zboží specifikovaného 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.
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2) 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 realizovány

kupující Stranou prostřednictvím e-mailu či telefonicky, pověřenými osobami uvedenými v příloze č. 2 této

smlouvy. Objednávky budou obsahovat název a objednávkový kód zboží, požadované množství a místo

dodávky. Prodávající potvrdí na vyžádání tuto objednávku a zašle potvrzení objednávky na vyžádání

obratem zpět kupujícímu e-mailem.

2) Místem dodávek je:
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 Mezíř'ˇ'

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 a ve kterém budou jednotlivé položky členěny následujícím

způsobem: objednávkový kód, název a popis zboží, balení S uvedením objemu či množstviv balení a cena za

balení. Kupující se zavazuje řádně uskutečněné dodávky převzít a zaplatit Za ně prodávajícímu ceny

uvedené v Ceníku zboží.

2) Prodávající bude objednané 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 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 0,5% 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. Pověřená Osoba kupujícího bude tyto doklady vždy

řádně potvrzovat. Dodací listy musí uvádět alespoň Specifikaci dodaného Zboží včetně jeho množství a

konečnou cenu za celý dodací list. Cena na dodacím listu musí být fakturovaná v daňovém dokladu, přičemž

kupujícím potvrzený dodací list bude vždy přílohou daňového dokladu. Faktury daňové doklady budou

kupujícímu doručovány v tištěné nebo v elektronické podobě.
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5) Změnu či Zrušení Objednávky (i po dodání Zboží) může kupující učinit maximálně do 24 hodin 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 Z důvodu, že zboží neodpovídá Objednávce příp. je poškozeno.

7) Prodávající odpovídá za vady a jakost dodaného zboží po celou záruční dobu, přičemž délka Záruční doby
u zboží, na jehož obalu je vyznačena exspirační doba, je vymezena exspirační dobou vyznačenou na obalu
dodaného zboží. U Zboží, na jehož obalu není vyznačena exspirační doba, se sjednává záruční lhůta v délce
24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. 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 neprodleně se navzájem informovat, Zjistí-li, že dodaná šarže (dodávka)
je vadná a prodávající v takovém případě na svůj náklad zajistí stažení vadné šarže (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 náSI. občanského Zákoníku.

V. Platební podmínky

l) 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 plnění v 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'ı 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 vden dodání Zboží. Přílohou faktury bude dodací list zpracovaný
prodávajícím a potvrzený pověřenou osobou kupujícího.
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VI. Doba platnosti smlouvy

1) Tato Smlouva Se uzavírá na dobu určitou v trvání 36 měsíců ode dne 15.7.2021.

2) Smluvní vztah 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
vpřípadě, že zboží nebylo opakovaně dodáno vtermínech a vkvalitě 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 v
Zadávacím 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
převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti ztěto 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.

VIIl. 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 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 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.

4) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních Stran a účinnosti dnem
15.7.2021, nejdříve však dnem jejího zveřejnění vregiStru Smluv. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou
Stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
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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 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

V Prostějově dne: 21.6.2021 Ve Zlíně dne: .......... .....

Zdrjıuąífiiffèťá Z chrannˇ žba K)
/ç/Ilín flníviffä* 1'-

"4 Paroutkovo náháaží 434
M zn

Za prodávajícího: ..........................C/x Za kupuj ÍCÍFWŰS'EJ ........................... '.'.`.1ˇ`

Perfect Distribution a.S. Zdravotnická záchranná Služba Zlínského
kraje, příspěvková organizace

Tomáš Lyžbicki JUDr. Josef Valenta
Předseda představenstva ředitel

Za prodávajícího: ........................
Perfect Distribution a.s.

- ii;f/.--Ä .
Ing. Pavlína Waclawková
Místopředseda představenstva

Stránka 5 Z 9

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník



Příloha č. 1 RÁMcovÉ KUPNÍ sMLouvY č. vz/zozı/Z/os-KS:

Prodávající: Perfect Distribution a.s.
Kupující: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

__Cešıľ, s ..
2 ' Cena bez Cena s

' , DPI-I DPH ı
NAZEV ...n . . - NABIZENE ----------------------------------

v Blızsı s ecıfıkace ' Po is , DPH =
PRQSTREDKU p ˇ l p BALENI za Zabäen“

polozky ba lení fl
Gumové Klasické zaškrcovadlo z pevné, pružné IIIII 5 "V i IIIIIIIIII
zaškrcovadlo - typu cca 4 x70cm gumy, k zaškrcenÍ končetiny před _ _

1 Esmarch odběrem. 1 _ ę 17,50 21% f 21,18 __l
Gumové _
zaškrcovadlo - typu cca 6 x70cm |

2 Esmarch 1 __W 21170 21% 26ı26_____ ___Š
Fixační obinadlo Elastické fixačníobinadlo, rychlá a i '

Ietené cca 6cm x4-5m jednoduchá aplikace bez opakovaných ı
4 P otáček, nesterilni, jednotlivě baleno. 1 _ _ l 3,25 15% 3,74 _ _ Ĺ

. _ . . l ,iFıxacnı_obınadlo cca 10cm x4_5m _ _
5 Pletene 1__ _ 3,80 15% 4,37

. Elastické obinadlo ke kompresivní _ i 4
:Ilšzžı'lızbmadlo cca 10cm x 4-5rn terapii, dlouhotažné, jednotlivě _

6 baleno. 1 _ 16,50 15% _ 19,09 _ _ _
Vysoce elastický, síťovaný, tubulární ` .

Obvaz pružný min. 20m x 30mm obvaz se širokými oky, určený k rychlé I I
hadlcový č. 4 (Ioket,koleno,kotníkl fixací krytí ran na kterémkoliv místě |

_z____ těla __1_____________i 99,00 15% _ _ 113,85 .

Obvaz pružný mln. 20m x 60mm I
__" hadicový č. 6 (loket,koleno) 1 _%51'00 __15% 152_15

Obvaz pružný min. 20m x 80mm
9 hadlcový č. 8 (rameno,h|ava) _ı __ 175_00 15% 201__?____5__ __

Obvaz pružný min. 20m x 90mm
10 hadicový č. 9 (hrudník,stehno j 1 185_00 15%,“213'9ąfi

ˇ Stáčený do tvaru vejce, z hyd rofilní
Tampon z gázy . . gáze, bez kontrastního vlákna, 100%
stáčený, cca 20/19 mm 10° ks v balem bavlna tkaná s hustotou 17

11 vláken/cmZ, nesterilní 190 45,00 15%5L75_ _____
Troicipy. šátek _ Trojcıpy satekz upletu Z viskozově

. , strıze, jednotlıve zabaleny do
nesterılnı, 90x90x140cm . , , -_ednotıìvě hale“ , rychlouzavıratelneho sacku k

ız I V' okamžitému pønžıflv PNP. 1_ ' 8,00 1534, __ę,g9__ __

Vata b""'.°,'.ta' :na 15 -ıs x ıs-ısnm Přířezy baıenyv PE føıii á 1-2kg
13 bělená, prırezy 2 _ _ 131,00 21% 158,51 _

trhací čtverečky v ı
Vata buničitá, kotouči 4x5cm, Tampony z buničité vaty Se _
dělená v kotouči minimálně 500 ks v zpevněnými okraji, lehce oddělitelné, |

14 k°t°“či 2 1 _, âQzšO, ,1 ,2,1% _. .âëzăí 1.-
. Obvazová vata Ze 100% bavlny, měkká, |

Vata obvazova - , ._ . .
nesterilní vinutá 1- 3kg vycesana a se zvysenou Savostı,

15 ' nesterilní. 1 108,10 1_5__%__ _ __1241â2ý3ì
Tyl s velkými oky, s neutrálním Š

Mastný tyI, sterilní, 10x10cm masťovým základem (bílá vazelína), 3ks š
ıs v hzıení. 1 18,00 15% 20,7 l

Obvaz hotový obinadlo č.3 + 2 Sterilní obvaz z hydrofilního obinadla a _ i
17 sterilní,tlakový s kompresy dvou pevně připevněných kompresů 1 20'60 15% Š 23,59 Š

.............
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polštářkem

Obvaz
pohotovostní na cca 57x42cm

Absorpční prošívaná rouška, s dobrou
savostí, Založené a prošité okraje proti

n..-„„_.__ A

.„..
..„

..~
..4

....
„...

.„..
....

„~
n

1
18 popáleniny třepení, sterilní. 1 __ __ *59J00*_1_5_%

Kompresy z gázy, z bělených É
Sterilní bavlněné bavlněných vláken, tka ných v počtu 17

7,5X7,5cm . ., , . .. =kompresy vlaken na cm2, se zalozenymı okrajı, -
19 min. 2ks v balení 25 44444 j 38,75 15% _ “

Kompres se Zvýšenou absorpční š!
. , , schopností, jádro Z obvazové vaty, z ;

Sterılnı vatovy , , ˇ , , V
kom res 10x10cm zabalene do gazy Z belenych _ i =

p bavlněných vláken, tkaných v počtu 17 g I j
20 vláken na cm2, min. 2ks v balení 25ř __2(_J_5_Á)_0_l 15% 235,75 _ __!

. . Stáčený do tvaru vejce, Z hyd rofilní '
Sterılnı tampon z , ž

. n. . . . gáıe, bez kontrastnıho vlákna, 100% -
gazy staceny, cca mın. 3ks v balenı , z 5 1
20/19 bavlna tkana s hustotou 17 _

21 vIáken/cmZ, Sterilní 100 _ = 220,00 15% ' 253
Jednorázová, sterilní rouška z netkané . Š

Rouška textilie, ke Sterilnímu krytí pacienta při 3
perforovaná cca 50 x 60cm drobných chìr. zákrocich, ø otvoru ve Ě i

22 středu roušky cca 7 cm. 70 j 714,00 15_%_ __ __§_2_1,_1
Sterilrıí rouška z vícevrstveného l j

Podložka na materiálu (spodní část z ! j
instrumentální cca 70x90cm nepropustného materiálu a povrch i Š
stolek savý), určena pro uložení nástrojů před l Š

23 chirurgickým výkonem. 1 10,30 15% 11,845 l
. s j

zákılokřw set Obsahující min. krycí roušku, plastovou i
sterılnı pro . .permanentní meč pinzetu anat., 3-5 tamponu, ınj.

24 katetrizaci StříkaCkU 10ml, 1x aqua dest. 10ml. 1 31,20 15% 35,88 ___ __

Hypoalergenní fixační náplast z
Náplast fixační z cca 1'25 x 9m netkaného textılu pro pa_cıen_ty se _
netkaného textilu Zvlášt cıtlıvou pletí, pro fıxacı sond a 1

25 kanyl. 24 97,20 1526_111118 _____I
Náplast na - i ł

Náplast cıvkova cca 2_5cmx9m cıvce,ıhypoa|erge_nnı,transparentnı, _= š
transparentnı trhacı v obou smerech, s dobrou x- ; š

26 adhezík povrchu těla 12 81,60 Í 15% 93,84 _qš

Náplast poinjekční Jednˇotlıve nastnhane prouzk_y naplastı › j
s olštářkem cca 4x2cm slouzıcı k zakrytı mısta po vpıchu

27 p injekce, ve větším balení, min 100ks 250 52,50 15% 71.875,“ u,
Jednotlivé balené náplasti pro fixaci i.

Náplast pro fixa“ v. kanyl, z netkane textılıe, S vyrezem
_ cca 10 x 7cm pro Snadnou a bezpecnou fıxacı kanyl s
ı.v. kanyl . , ˇ .ˇ .. , ,absorpcnım polstarkem kryJıcım mısto

28 vpichu. 50 90,00 15% 103,5

Náplast pro krytí Náplast z netkané textilie s polštářkem,
- „ cca 7x5cm . . ˇ .29 ran s polstarkem jednotlıve balená, hypoalergennı. 50 50,00 15% 57'5

. . v . Náplast z netkané textilie k celoplošné
Naplast fıxacnı, . 4 , . -_velke Iošna, role cca 15cm x 10m fıxacı obvazu, snadna manipulace prı

30 p odstraňování krycího papíru 1 66,20 15% 76,13
Zpevňující náplasťové elastické stehy v

Náplasťové stehy cca 6mmx75mm prouřcıęh provryęhlé a acmneuzavrenı_ stazenı mensıch ran, 3
31 proužky v sáčku. “ 50 __ 545,00 15% _____626,75

Chirurgické nůžky Jednorázové chirurgické nůžky z Ž
hrotnato-tupé, cca 14cm nerezové oceli, jednotlivě balené, 5 1 Í

32 rovné sterilní 25 187,50 21% 1436,875 g
Jednorázová pinzeta z nerezové oceli, ı

. . se stiskem o celém funkčním povrchu,
Standardnı pınzeta , ˇ , _ _ z

_ , , cca 14cm pro uchop a tazenı nıtı, krycích
anatomıcka rovna . . , . . . .materıálu, gazovych tamponu, fıxacı a l

33 odstraňování cizích těles,jed notlivě 25 825,00 21% 998,25 j“
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balené, sterilní

Standardní pinzeta
. . , , cca 14cm

chırurgıcka rovna

34

Jednorázová pinzeta se zoubky ,
vyrobená Z nerezové oceli, pro úchop a
tažení nití, krycích materiálů, gázových
tamponů, fixaci a odstraňování cizích
tělesJednotlivě balené, sterilní 25 890,00 2 1%

Jednorázovy'
5ka|pe| čepelka bříškata'

35

Jednorázový s pevně usazenou
břiškatøu čepelí, jednøtıivê haıenê, l
sterilni 20 244,00 21%

Jehelec cca 14cm

36

Standardníjednorázový jehelec z
nerezové oceli, pro úchop jehel při
chirurgickém šití, jednotlivě balené,
sterilní 25

1

Peán anatomicky
. cca 14cm

rovny
37

Pevnýjednorázový peán Z nerezové II I
oceli,pro úchop tkání a cév i pro 1 _

i 1784,75

,3.5499... 21,2% „lišiëi

svorkování trubic, jednotlivě balené, [
Snzflınnˇ 25 m__‹_w__q;k475,oo I 21%

Nůžky obvazové cca 18cm

38

Pevné obvazové nůžky s rukojetí z
tvrzeného plastu. Jedna z branží
opatřena protiskluzovými zoubky,
které brání vyklouznutí stříhanému
předmětu. 1 142,80 21% 172,788

Vatová štětička min. 5ks v balení
39

Dřevěná tyčinka s vatovou hlavici cca
15 cm dlouhá, dobrá přilnavost vatové
hıaviçe k tyčince 1 >>>>> 2,80 _lšŽŠ

Lékařské ústní
' ' 1 klopatky balenımın 00 s

40

Dřevěné ústní lopatky, k vyšetřovacím _; I
metodám, k léčebným aplikacím i k |
přípravě dalších materiálů, nesterilní 21%25,00

Podložka savá cca 40x600m

41

Absorpční jednorázová podložka, k
dodatečné ochraně nosítek, absorpční
jádro z celulózy, povrch Z netkané
textilie, spodnístrana podložky z
neprodyšné fólie. 20 42,00 15%

V Prostějově dne: 21.6.2021

Za prodávajícího: ..............................
Perfect Distribution a.s.

Tomáš Lyžbicki
Předseda představenstva

Za prodávajícího: / ...........
Perfect Distribution a.s.

Ing. Pavlína Waclawková
Místopředseda představenstva

ŽřŤz.ěa.-....2024Ve Zlíně dne:
ˇ,f.,

_ˇ-ˇflťiřfif”-"“ˇ“_”T
ílšìrayršarnír* záııìrzını .. t/ø ,.„7' skrm/H'jc/Dvüì/

ˇ Peroutkovn náb 8.113 ,
Za kupujíkiho: .......Ylìllill zu" ®
Zdravotnická záchranná Služba Zlínského
kraje, příspěvková Organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

Stránka 8 Z 9

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník



Příloha č. 2 RÁMcovÉ KuPNí SMLouvY č. vZ/2021/2/08-Ks:

Prodávající:

Perfect Distribution a.s.

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Seznam! pověřených osob smluvních Stran:

Odběratel:
oBLAST ZLÍN, Perourkovo nábř. 434, 760 01 Zıin
Daniel Kurcik, vrchní Sestra, 577056925, 724228952, danie|.kurcikiEJZZSZk.cz

OBLAST KROMĚŘÍŽ, Havlíčkova 3549/73, 767 01 Kroměříž
PhDr. David Románek, vrchnísestra, 573500511, 725127015, david.romanek;dľzzszk.cz

OBLAST UHERSKÉ HRADIŠTĚ, J. E. Purkyně 1512, 686 01 Uherské Hradiště
Mgr. Dana Vavříková, vrchní sestra, 572432421, 606795097, dana.vavrikova@zzszk.cz

OBLAST vSETíN, Nemocniční 940, 755 01 vserin
lng. Josef Harenčák DIS, vrchní sestra, 571420313, 601 142 396, 'zosef.harencak@ZZszk.cZ

oBLAsT vAL. MEZIŘÍČÍ, U Nemocnice 1511, 757 01 vaı. Meziříčí
Bc. Alena Grossmannová, vrchní sestra, 571610875, 724548923, alenaıąrossmannova@zzszk.cz

Dodavatel:
David Langer, manažer zdravotnických prostředků, tel.: 777 313 690, e-mail: david.|anger@gfd.age|.cz

Tereza Trávníčková, fakturace, tel.: 582 400 038, e-mail: tereza.travnickova@Dfd.aizel.cz

V Prostějově dne: 21.6.2021 Ve Zlíně dne:

Za prodávajícího:ě..ří'„.żi..„.§ť7 ` Za kupujícího. ......................................
Perfect Distribution a.s. Zdravotnická Záchranná Služba Zlínského

kraje, příspěvková organizace
Tomáš Lyžbicki JUDr. Josef Valenta
Předseda představenstva ředitel

Za prodávajícího: ...........'.ť................
Perfect Distribution a.s. '

Ing. Pavlína Waclawková
Místopředseda představenstva
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