
Rámcová kupní smlouva o dodávkách

podle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále též „smlouva“)

mezi:

Státní zdravotní ústav

se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

IČO: 75010330 DIČ: CZ75010330

zastoupený

bankovní spojení Česká národní banka, č. ú.: 1730101/0710

(dále též „kupující“) na straně jedné

a

Linde Gas a.s.

se sídlem U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

IČO: 00011754 DIČ: CZ00011754

zastoupená

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praze oddíl B, vložka 411

bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. ú.: 2113539415/2700

(dále též „prodávající“) na straně druhé

(společně dále též "smluvní strany" a/nebo jednotlivě jako "smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Rámcovou kupní smlouvu

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je vychází z podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky adokumentaci ze

dne 29.6.2021 s názvem„Dodávka a nákup plynů, suchého ledu a nájem ocelových tlakových

nádob“ a nabídkou, kterou podal prodávající jako účastník v rámci tohoto výběrového řízení

dne 1.7.2021 (dále též „nabídka“).

2. Kupující podpisem této smlouvy stanovuje jako svého zástupce pro technické záležitosti

spojené s koupí zboží

3. Prodávající podpisem této smlouvy stanovuje jako svého zástupce pro technické věci, spojené

s koupí zboží,

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit shora uvedené kontaktní údaje a osoby, přičemž o této

skutečnosti nejsou povinny uzavírat písemný dodatek smlouvy, postačí jen písemně (e-

mailem) upozornit předem druhou smluvní stranu.

5. Účelem této smlouvy je upravit podmínky vzájemné spolupráce dle předmětu smlouvy – tj.

zejména vznik, změnu a zánik dílčích smluv, na základě kterých se dodávky budou

uskutečňovat, dále práva, povinnosti a nároky smluvních stran z těchto smluv plynoucí, jakož

i veškeré ostatní záležitosti s tímto související.
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Článek 2

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu na základě

objednávek (dále jen „dílčí plnění“) technické plyny, suchý led a poskytnout s tím související

nájem ocelových tlakových nádob.

2. Rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy (dále

též „zboží“).

3. Součástí dodávky zboží podle této smlouvy je také:

pojištění, doprava a dodání zboží na místo plnění na náklady prodávajícího,

předání v potřebném počtu vyhotovení všech dokladů v českém jazyce, které se

k dodávanému zboží vztahují, zejména dodací list apod.

4. Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat za cenu, ve lhůtě, bez vad a za podmínek

stanovených touto smlouvou a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží (dále též

"řádné dodání").

5. Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží řádně a včas dodané od prodávajícího převzít a

zaplatit dohodnutou kupní cenu.

6. Prodávající se potvrzením objednávky zaváže odevzdat kupujícímu zboží řádně, včas a

v požadované kvalitě. Prodávající se dále zaváže umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo

ke zboží. Zboží musí být dodáno v kvalitě a provedení odpovídající platným technickým

normám a právním předpisům České republiky.

7. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající

odpovídá za případné porušení práv třetích osob, zejména z průmyslového nebo jiného

duševního vlastnictví.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje řádně a včas dodávat zboží v souladu s ustanoveními této smlouvy

uzavřenou na dobu určitou, a to po dobu 12 měsíců od doby platnosti této smlouvy nebo do

vyčerpání celkové částky v článku 4 podle toho, která skutečnost nastane dříve.

2. Místem plnění je:

• Sídlo kupujícího:

Státní zdravotní ústav, jednotlivá odborná pracoviště

Šrobárova 49/48

100 00 Praha 10

• Pracoviště v Brně kupujícího:

Státní zdravotní ústav

Centrum zdraví, výživy a potravin

Palackého 3a

612 42 Brno

3. Konkrétní místa plnění v pracovišti v Praze budou upřesněna v jednotlivých objednávkách.

Do pracoviště v Brně se budou uskutečňovat převážně dodávky do

Článek 4

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena je sjednána ve výši:

kupní cena bez DPH 1 199 009,- Kč
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(slovy: jeden milion sto devadesát devět tisíc devět korun českých)

(dále též "kupní cena").

2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena jednotlivých položek zboží je cenou nejvýše

přípustnou a zahrnuje veškeré náklady vztahující se k dodávce. Ke změně kupní ceny může

dojít pouze na základě změny sazbyDPH stanovené právními předpisy, a to pouze v této výši.

3. Kupní cena jednotlivých položek, je uvedena v ceníku zboží, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy

a je její nedílnou součástí.

4. Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit za řádně dodané zboží kupní cenu ve výši podle

ceníku zboží, viz příloha č. 1 smlouvy.

5. Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit za řádně dodané zboží neuvedené v příloze č. 1

smlouvy cenu dle aktuálního ceníku prodávajícího.

6. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena dílčího plnění bude kupujícím prodávajícímu

zaplacena takto:

a) na základě řádně a včas vystaveného daňového dokladu,

b) splatnost daňového dokladu je 30 dnů od jeho doručení kupujícímu,

c) daňový doklad bude vystaven prodávajícím po řádném dodání a převzetí zboží a jeho

nedílnou součástí bude originál oboustranně podepsaného dodacího listu,

d) daňový doklad je považován za uhrazený dnem odepsání fakturované částky z účtu

kupujícího, uvedeného shora,

e) zálohy kupující neposkytuje.

7. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum řádného dodání dílčího plnění kupujícímu.

8. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) análežitosti podle ustanovení

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též

„zákon oDPH“). Kupující není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí daňový

doklad prodávajícímu ve lhůtě jeho splatnosti proto, že daňový doklad obsahuje nesprávné

údaje nebo je vystaven v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen

uvést zároveň s vrácením daňového dokladu. Běh lhůty splatnosti u nového daňového dokladu

počíná dnem následujícím po jeho doručení.

9. V případě, že bude prodávající ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle ustanovení § 106a

zákona o DPH, jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru

plátců DPH“ podle ustanovení § 109a zákona o DPH, kupující uhradí prodávajícímu, který je

plátcem DPH, pouze základ daně a úhradudaně provede dle ustanovení § 109a zákona o DPH.

Článek 5

Dodací podmínky

1. Kupující objednává zboží u prodávajícího podle svých aktuálních potřeb.

2. Objednávky budou předávány prodávajícímu písemnou formou prostřednictvím elektronické

pošty, faxu nebo elektronického objednávkového systému. Objednávka kupujícího musí

přesně specifikovat druh, množství a popř. balení zboží.

3. Prodávající neprodleně písemně potvrdí přijetí objednávky.

4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží do místa plnění ve lhůtě do 5

pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.

5. Zboží bude prodávajícím dodáváno výhradně v pracovní dny v době od 7:00 hod. do 16:00

hod. nebo po dohodě.

6. Prodávající se dále zavazuje dodávat kupujícímu zboží v kvalitě, množství podle objednávek

kupujícího učiněných v souladu s podmínkami této smlouvy.

7. Podpisem dodacího listu oběma smluvními stranami dochází k převzetí a předání zboží a k

přechodu vlastnictví ke zboží včetně nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Prodávající je
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povinen k dodávce zboží vyhotovit ve třech výtiscích dodací list zboží a specifikovat v něm

dodané zboží a označit jej číslem této smlouvy uvedeným v jejím záhlaví. Jeden zástupcem

kupujícího potvrzený výtisk dodacího listu obdrží zástupce kupujícího a dva výtisky obdrží

prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je povinen přiložit k daňovému dokladu.

8. Prodávající je povinen zajistit takové podmínky transportu a skladování objednaného zboží

(dle pokynu výrobce zboží), aby nedošlo k jeho znehodnocení.

9. Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném

množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo

bude zboží poškozené, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání

zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení.

10. V případě prodlení prodávajícího s řádným dodáním si kupující si vyhrazuje právo objednat

zboží u jiného dodavatele. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě

prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

11. V případě jakékoli změny podmínek (např. vyřazení zboží ze sortimentu, momentální

nedostatek zboží na trhu či jiné nenadálé změny), je povinen prodávající bez prodlení o těchto

skutečnostech informovat kupujícího, a to nejpozději do 1 pracovního dne od učinění nejbližší

dílčí objednávky zboží.

Článek 6

Záruka za jakost zboží

1. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději

do 3 pracovních dnů od nahlášení vady (faxem, e-mailem) a uhradit veškerou škodu v plné

výši za opravu zařízení, které bylo poškozeno nekvalitním zbožím. Prodávající odstraní vady

bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle kupní smlouvy v místě

určení kupujícím.

2. Na dodávky zboží bude poskytnuta prodávajícím záruka za jakost, která zaručuje, že zboží

bude odpovídat technické specifikaci stanovené touto smlouvou a bude prosté právních vad.

3. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží v délce trvání 24 měsíců.

4. Vady v záruce za jakost uplatňuje zástupce kupujícího u prodávajícího bezodkladně po

zjištění vady na zboží na

5. V ostatním se nároky z vad zboží řídí ustanovením § 2099 a násl. OZ.

Článek 7

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, či s dodáním náhradního zboží při

reklamaci vad zboží kupujícím je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu

ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH zboží za každý den prodlení.

2. V případě prodlení s odstraněním vad zboží se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadného zboží, a to za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, má prodávající právo požadovat úrok

z prodlení v zákonné výši.

4. Právo vymáhat smluvní sankce vzniká oprávněné straně dnem následujícím po marném

uplynutí příslušné lhůty. Smluvní sankce jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne

doručení písemné výzvy k jejich úhradě povinné smluvní straně, a to bezhotovostním

převodem na účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně

v této souvislosti škoda. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu škody a na

zákonný úrok z prodlení.
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Článek 8

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně a

prokazatelně vynaložených nákladů,

b) výpovědí jedné ze smluvních stran i bez uvedení důvodu, výpovědní doba je sjednána

v délce 1měsíce a začíná běžet od prvníhodne měsíce následujícího po doručení výpovědi,

c) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy při porušení závazků uvedených

v čl. 2 a 6 této smlouvy prodávajícím s tím, že porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neposkytnutí řádného dodání předmětu smlouvy s prodlením delším než 30

kalendářních dnů, a to i přes písemnou výzvu prodávajícího k plnění předmětu

smlouvy,

- prodlení prodávajícího s odstraněním uplatněné vady v záruce za jakost delším než 30

kalendářních dnů, a to i přes písemnou výzvu kupujícího k odstranění vady,

d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, kdy prodávající uvedl

v nabídce informace nebo doložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo

mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy v případě vyhlášení insolvenčního řízení vůči

majetku druhé smluvní strany, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči

prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního

řízení.

2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po prokazatelném doručení

písemného oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu druhé smluvní strany uvedenou

v záhlaví smlouvy.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právní úpravou ČR zejménaOZ s tím, že smluvní strany berouna vědomí

povinnosti kupujícího dle právních předpisů o Registru smluv, popř. svobodném přístupu

k informacím.

2. Smluvní strany se zavazují při zpracování osobních údajů nezbytných pro realizaci této

smlouvy zachovávat zejména povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit osobní údaje

vyplývající z příslušných právních předpisů České republiky, jakožto i právních předpisů

Evropské unie. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na

jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech. Ukončení

účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne povinností týkajících se ochrany

osobních údajů a tyto přetrvávají i po ukončení účinnosti této smlouvy.

3. Případné změny a doplňky smlouvy je možné činit pouze písemnými dodatky podepsanými

oběma smluvními stranami.

4. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních strana a účinná dnem uveřejnění

v Registru smluv.

5. Smlouva se podepisuje elektronicky.

6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, ujišťují, že smlouva je uzavírána v souladu s jejich pravou

a svobodnou vůlí a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních

stran, že je jim srozumitelná a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Příloha č. 1 Ceník zboží
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V Praze dne 16.7.2021 V Praze dne

Linde Gas a.s.
Státní zdravotní ústav

¨
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Příloha č. 1 ke smlouvě

Ceník zboží

1. Pracoviště Praha

Odběr plynů

Tabulka č. 1

Nájm.
Jednotková cena

PLYN OBSAH (ks, kg, l) v Kč
Kat.

bez DPH

ACE acetylen čistý

ACE acetylen čistý

SP acetylen pro fotometrii

TP argon 4.6

TP argon 4.6

TP argon 4.8

SP argon 5.0

TP dusík 4.0

SP dusík 5.0

TP dusík potravinářský 4.8

SP helium 5.0

SP helium 5.6

SP helium 6.0

SP kalibrační plyn*

TP kapalný dusík 5.0

LÉČ kyslík medic. CONOXIA

TP kyslík pro dýchání

TP kyslík technický 2.5

TP kyslík technický 2.5

SP methan 4,5

SP nitrogen 6.0

TP oxid uhličitý portavinářský

TP oxid uhličitý potravinářský

TP oxid uhličitý potravinářský S

TP oxid uhličitý potravinářský S

TP propan butan

TP suchý led blok 2,4 kg

TP suchý led pelety

SP syntetický vzduch bez uhl.

LÉČ oxid dusný 5.1NIONTIX

TP vzduch

TP vodík 5.0

*složení kalibračního plynu: 0,3 % CO2, 0,3 % methan, 20% kyslík, zbytek dusík
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Pronájem ocelových tlakových nádob

Tabulka č. 2

Nájm. Kat. Plyn
JEDNOTKOVÁ

CENA Kč/ks

TP Technické plyny

ACE Acetylen

SP Speciální plyny

LÉČ Léčiva

Kryonádoba Kryonádoba 180 l

Cena za dopravu (včetně poplatků - ADR, silniční a energetický)

Tabulka č. 3

Místo Adresa dodání
JEDNOTKOVÁ

CENA (Kč/1 jízda)

Praha Šrobárova 49/48, Praha 10 transport lahví na jednotlivá pracoviště

Praha Šrobárova 49/48, Praha 10 (kapalný dusík)

Praha Šrobárova 49/48, Praha 10 (kapalný argon)

2. Pracoviště Brno

Odběr plynů

Tabulka č.1

Jednotková

Nájm.
PLYN OBSAH

cena (ks, kg, l)

Kat.
v Kč bez

DPH

SP dusík 5.0

SP dusík 5.0

SP helium 6.0

SP vodík 5.0

SP vzduch syntetický FREI

TP argon 4.6

TP oxid uhličitý stlačený-potravinářský

SP methan 4.5

SP argon 5.0

SP helium 5.0

LÉČ kyslík medic. CONOXIA

SP O2 (80%) – Ar (20%)

SP argon 5.0

V případě, že je v tabulce uveden obsah 50 l, NENÍ možné při konkrétních dodávkách použít nádoby s menším
Poznámka:

objemem. Donášení do II. patra budovy.
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Pronájem ocelových tlakových nádob

Tabulka č. 2

Nájm. JEDNOTKOVÁ

Kat.
Plyn

CENA Kč/ks

TP Technické plyny

SP Speciální plyny

LÉČ Léčiva

SP Kryonádoba 180 l

Cena za dopravu (včetně poplatků - ADR, silniční a energetický)

Tabulka č. 3

JEDNOTKOVÁ

Místo Adresa dodání
CENA

(Kč/1 jízda)

Brno Palackého 3a, Brno,

Brno Palackého 3a, Brno - kapalný argon - přízemí
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