RÁMcovÁ KuPNí SMLouVA č. vZ/2021/2/09-KS
uzavřená podle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku

I.

Smluvní strany

Prodávající: Teleﬂex Medical S.r.o.

Se Sídlem: Pražská třída 209/182, 500 04 Hradec Králové

Za psaná u Krajského Soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30847

jednající: Martin Hlaváček, jednatel

ıč: 288 49 809
Dıč: c228849809

číslo účtu;

21 078 450 37/2700 unicredit Bank as.

(dále jen "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:52182137
DIČ: c262182137
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 jednorázových Iaryngoskopických
lžic, jednorázových laryngoskopů a laryngeálních masek Specifikovaných v příloze č. 1, která je nedílnou

Součástítéto rámcové kupní Smlouvy (dále jen „ZboZí"), kupujícímu v druhu a množství určených kupujícím,
na Základě dílčích objednávek kupujícího.
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
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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.

3) Prodávající Se zavazuje, že dodané Zboží bude v Souladu se všemi právními předpisy i všemi technickými

normami a bude Splňovat Zákonné podmínky pro jeho užívání. Prodávající se dále zavazuje, že dodané

Zboží i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této Smlouvy budou vSouladu Se všemi
zadávacími podmínkami ve výběrovém řízení pro veřejnou Zakázku malého rozsahu „ZZS ZK - Specifické
pomůcky pro zajištění dýchacích cest 2021" provedeném kupujícím jako Zadavatelem (zn. Zadavatele
VZ/2021/2/09) a v Souladu S nabídkou podanou prodávajícím v tomto výběrovém řízení.

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 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 Meziř'ˇ'

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 prodávajícího uvedeného v Příloze č. 1, kterýje nedílnou

součástítéto rámcové kupní Smlouvy a ve kterém budou jednotlivé položky členěny následujícím způsobem:
objednávkový kód, název a popis Zboží, balení S uvedením objemu či množství v 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 plněnív 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 5 pracovních dnů od Zaslání objednávky kupujícího. Dodávka na

příslušné místo určení muSi být uskutečněna vždy do 15:00 hod. Smluvní pokuta Spojená S nedodrženim
dodací lhůty, kterou bude prodávající povinen Zaplatit kupujícímu, bude činit 1% Z ceny nedodaného Zboží Za
každý Započatý den prodlení. Zaplacenim smluvnípokuty neni dotčeno právo kupujícího na náhradu případné

škody, včetně ušlého zisku.
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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.

5) Změnu či zrušeníobjednávky (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 v případě, 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. Kupujícíztrácí práva ze Záruky na zboží, pokud poškodil převzaté
zbožísám, případně nezajistil dostatečnou ochranu a uskladnění převzatého Zboží.

8) Prodávající se zavazuje dodržovat při všech dodávkách Iaryngeálních masek minimální Zbývající exspirační

dobu Zboží, která nebude kratší než 24 měsíců ode dne dodání Zboží kupujícímu. Prodávající se Zavazuje

dodržovat při všech dodávkách dalšího Zboží vrámci 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 sjednáno v tomto odstavci, 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-Ii, že dodaná šarže (dodávka) je

vadná a prodávající v takovém případě na Svůj náklad zajistístaženívadné 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 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 včeské měně. Cena Specifikovaného
předmětu plněnív Příloze č. 1 smlouvy je Stanovena jako nejvyšší a maximálně přípustná po dobu účinnosti
této Smlouvy. Zvýšenícenyje možné pouze v důsledku změn právních předpisů upravujících DPH. Kupujícísi
vyhrazuje právo využít možnosti případných „akčních Slev" prodávajícího, které v průběhu platnosti rámcové

smlouvy budou vyhlášeny.
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2) Faktura musí Obsahovat kromě předepsaných či sjednaných 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 kupujícíoprávněn 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 dodací list Zpracovaný prodávajícím
a potvrzený pověřenou osobou kupujícího.

VI.

Doba platnosti Smlouvy

1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 36 měsíců ode dne 15.9.2021.

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

3) 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 schválía potvrdívšechny smluvnístrany.

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 ustanovenítéto Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanoveníve Smlouvě obsažených.
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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
15.9.2021, nejdříve však dnem jejího Zveřejnění vregistru smluv. Tato Smlouva 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 ni 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 Hradci Králové dne...........................

Ma rti n
H I ava' Če

Ve Zlíně dne:

Digitally Signed by
Martın Hlaváček
Date: 2021 .OEI>.0'2

JU DrJosef

Digitálně podepsal
JUDr. Josef Valenta
Datum: 2021;09|.03

14:04:18 +02 00

Va I e nta

13.28.29 +02 00

Za prodávajícího: ................................
Teleﬂex Medical S.r.o.

Za kupujícího: ......................................
Zdravotnická Záchranná Služba Zlínského

Martin Hlaváček

kraje, příspěvková organizace

Jednatel

JUDr. Josef Valenta

ředitel
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Příloha č. 1 RÁMcovÉ KuPNí sMLOUvY č. vz/2021/2/09-Ks:
Prodávající:
Kupující:

Teleflex Medical S.r.o.
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Ceník:

1

77700

jednorázový laryngoskop

balení/20 ks

3967,00 Kč

2 4150001 ıžı'ce Miı 0

balení/10 ks

800,00 Kč

21%

968,00 Kč

3

4150010

balení/10 ks

800,00 Kč

21%

968,00 Kč

4

968,00 Kč

lžíce Mil 1

21%

4800,07 Kč

4150120

lžíce Mac 2

balení/10 ks

800,00 Kč

21%

5 4150130

lžíce Man 3

balení/10 ks

800,00 Kč

21%

968,00 Kč

6

4150140

lžíce Mac 4

balení/10 ks

800,00 KČ

21%

968,00 KČ

7 4150150

lžíce Mac 5

balení/10 ks

800,00 Kč

21%

968,00 Kč

8 175010

ıaryngeáıní maska < 5 kg

balení/10 ks

4570,20 Kč

21%

5529,94 Kč

9 175015

Iaryngeální maska 5-10 kg

balení/10 ks

4570,20 Kč

21%

5529,94 Kč

11 175025
12 175030
13 175040

Iaryngeáıní maska 10-20 kg
Iaryngeální maska 20-30 kg
Iaryngeální maska 30-50 kg
Iaryngeální maska 50-70 kg

balení/10 ks
balení/10 ks
balení/10 kS
balení/10 kS

4570,20 Kč
4570,20 KČ
4570,20 KČ
4570,20 Kč

21%
21%
21%
21%

5529,94 Kč
5529,94 KČ

5529,94 KČ
5529,94 KČ

14

Iaryngeální maska 70-100 kg

balení/10 kS

4570,20 KČ

21%

5529,94 KČ

10

175020

175050

7- 7 - 202 //

V Hradci Králové dne................
›--ý

__“-n

,---ıı

Zdravotníci-:á ,.Ěz;ì.š`-4::rıá`37uz'ëa Ň
-

Zlín-ýżć'f-ąžzraja V0.0.
.,
> re
Pegﬂutk

Digitally signed by

Ma rtl n

Martin Hlaváček

I V

Date: 2021.09.02

,

'

I

nízım

“

-

®

H IaVaCek 14:04:44 +02'00'
prodávající

kupující

Teleflex Medical S.r.o.

Zdravotnická záchranná Služba Zlínského

Martin Hlaváček

kraje, příspěvková organizace

Jednatel

JUDr. Josef Valenta
ředitel
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Příloha č. 2 RÁMcovÉ KUPNÍ sMLouvY č. vZ/2021/2/09-KS:
Prodávající:
Teleflex Medical s.r.o.

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Seznam! pověřených osob smluvních stran:

Odběratel:
OBLAST ZLÍN, Peroutkovo nábř. 434, 760 01 Zlín

Daniel Kurcik, vrchní sestra, 577056925, 724228952, danie|.kurcikgﬂizzszk.cz

oBLAST KROMĚŘíż, Havlíčkova 3549/73, 767 01 Kroměříž
PhDr. David Románek, vrchní sestra, 573500511, 725127015, david.romanekgﬂłzzszk.cz

oBLAST uHERSKÉ HRADIŠTĚ, J. E. Purkyně 1512, 686 01 Uherské Hradiště
Mgr. Dana Vavříková, vrchní sestra, 572432421, 606795097, dana.vavrikovagñìzzszk.cz

OBLAST VSETÍN, Nemocniční 940, 755 01 Vsetín

Ing. Josef Harenčák DiS, vrchnÍ sestra, 571420313, 601 142 396, josef.harencakçaizzszkﬂ

oBLAsT vAL. MEZIŘÍČÍ, u Nemocnice 1511, 757 01 vaı. Meziříčí
BC. Alena Grossmannová, vrchnÍ sestra, 571610875, 724548923, alenagrossmannova[0132252k

Dodavatel:
Teleflex Medical S.r.o., Pražská třída 209/182, 500 04 Hradec Králové

Jitka Koníčková, obchodní zástupce, 776 808 800, 'ltka.konickovagwteleflexcom

Marie Havrdová, Referentka obchodního oddělení, ob'ednavkvçwteleﬂexcom

V Hradci Králové dne ................

Ve Zlíně dne

D_ ,t "y signed by
'
Martln
Iˇ
Hlavace

'9' a
Martin Hlaváček
Datez2021.09.02
14:05:13+02'00'

43 7, 702/

ÍZdravqmšclcá záchranná Siùžbaì 5
o.

'a
V „ZI Skí a if“ šM/J
l/Máää

`ˇ›

780 01 Zıfn
“
"_m“ﬂ'

Ä

®
›

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

prodávající

kupující

Teleflex Medical S.r.o.

Zdravotnická záchranná Služba Zlínského

Martin Hlaváček
Jednatel

kraje, příspěvková organizace
JUDr. .Iosef Valenta
ředitel
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