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Rámcová kupní smlouva 

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Článek I. Smluvní strany 

1.    Nemocnice Na Bulovce 

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 

IČ:  00064211 
DIČ:  CZ00064211  

zastoupená:  MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka 
bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu:  51 77 55 10 03/2700 
(dále jen „Kupující“)   

 

 
2. MEDICAL M spol. s r.o. 

zapsaná: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložka 3216  
se sídlem: Mezní 2854/4, 400 11  Ústí nad Labem  

zastoupená: Ing. Jan Mec, jednatel  

IČ:  47287128 
DIČ:  CZ47287128 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem 
č. účtu:  25207411/0100 

(dále jen „Prodávající“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) 

 

Článek II. Předmět Smlouvy a její účel 

1. Předmětem této Smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky ve smyslu § 89 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

dle výsledku zadávacího řízení na dodávku s názvem: „Mastný tyl 2 - část č. 3“ (dále jen 

"Veřejná zakázka"), v souladu se zadávacími podmínkami této Veřejné zakázky. Přesná 
specifikace předmětu plnění, včetně předpokládaného množství a cen, je uvedena v příloze č. 1 

této Smlouvy (dále jen "zboží").  

2. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje požadavky SÚKL a SPC léčivého přípravku a ostatní 

podmínky k jeho použití Kupujícím ve zdravotnictví (medicínský účel). Prodávající prohlašuje, že je 

výrobcem * /dovozcem*/ distributorem* zboží  (* nehodící se škrtne). 

3. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného zboží, resp. že tohoto vlastnictví 

nabude nejpozději před zahájením dodávky zboží Kupujícímu.  

4. Tato Smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých dílčích plnění a tvoří 

právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých smluv o dílčím plnění na základě písemné výzvy 
(objednávky) ze strany Kupujícího způsobem dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona. 

5. Jednotlivé objednávky na dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb Kupujícího po 

dobu účinnosti této Smlouvy prostřednictvím písemné (elektronické) výzvy (objednávky) k dílčímu 

plnění způsobem dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona.  
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Článek III. Podmínky pro jednotlivá dílčí plnění 

1. Kupující má právo kdykoli v době účinnosti této Smlouvy zaslat Prodávajícímu písemnou výzvu 

k dílčímu plnění formou objednávky a stanovit tak vždy konkrétní požadované zboží, jeho počet, 

specifikaci, místo a čas požadovaného plnění. Objednávka dílčího plnění musí být Kupujícím učiněna 

písemně. Za písemnou formu se považuje rovněž komunikace prostřednictvím elektronické pošty. 

Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje: 

a) Adresáta objednávky, tj. název, sídlo, IČ Prodávajícího. 

b) Název, sídlo, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu) Kupujícího. 

c) Název zboží dle přílohy č. 1 této Smlouvy. 

d) Množství objednávaného zboží. 

e) Termín a místo požadovaného dodání zboží (den, hodina). Podle dohody na vstupní objednávce 

f) Jméno, příjmení osoby oprávněné k objednávání dodávaného zboží. 

 

2. Prodávající je vždy povinen objednávku Kupujícího přijmout a nejpozději do následujícího dne od 

doručení objednávky písemně ji potvrdit, což lze i prostřednictvím elektronické pošty, čímž dojde 

k uzavření smlouvy na dílčí plnění (dále jen „smlouva“), nestanoví-li Kupující jinak. 

3. Prodávající je povinen dodávat jednotlivá dílčí plnění v celém rozsahu na místa určení uvedená 

v konkrétní objednávce dílčího plnění na vlastní náklady, a to v pracovní dny od 7.00 do 15.00 

hodin, vždy nejpozději do 3. (třetího) pracovního dne (tj. mimo soboty, neděle a svátky) ode dne 

potvrzení objednávky, nestanoví-li Kupující jinak. 

4. Prodávající je povinen Kupujícímu v potvrzení objednávky nabídnout pro dílčí plnění alespoň takové 

podmínky, na jejichž základě s ním byla tato Smlouva uzavřena; pokud takové podmínky 

v potvrzení objednávky nebudou uvedeny, pro každou dílčí dodávku zboží platí dodací a platební 

podmínky uvedené v této Smlouvě.  

5. Dodávané zboží musí být opatřeno dodacím listem, na kterém odpovědný zaměstnanec Kupujícího 

potvrdí Prodávajícímu podpisem a razítkem řádně dodanou dodávku zboží. Dodací list v jednom 

vyhotovení (kopii) bude ponechán na pracovišti Kupujícího. Potvrzené vyhotovení dodacího listu 

bude součástí faktury zaslané Kupujícímu. Na faktuře budou i veškeré identifikační údaje související 

s objednávkou. 

6. Kupující se stává vlastníkem zboží vždy po předání a převzetí zboží bez vad podpisem dodacího listu 

a tímto okamžikem na Kupujícího současně přechází nebezpečí škody na zboží. 

7. Nebude-li v objednávce uvedeno jinak, dodací adresa zboží je: Nemocnice Na Bulovce, Budínova 

67/2, 180 81 Praha 8, oddělení SZM. 

8. Kupující není povinen objednat celý předpokládaný objem zboží ani všechny položky zboží, a to bez 

sankce či nároku Prodávajícího na odškodnění. 

9. Osoby odpovědné za realizaci Smlouvy (kontaktní osoby) jsou: 

a. Za Prodávajícího: Ivanka Novotná, tel. 475601018, mail: info@medicalm.cz 

b. Za Kupujícího:     PharmDr. Karel Kunc, tel. 266084275, mail: karel.kunc@bulovka.cz 

c. Každá ze smluvních stran může změnit svou kontaktní osobu písemným oznámením zaslaným 

druhé smluvní straně. 
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Článek IV. Povinnosti Prodávajícího 

1. Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu dle svých odborných schopností a znalostí dodávky 

zboží za podmínek sjednaných v této Smlouvě na svou odpovědnost, na své náklady a ve sjednané 

době, případně poskytnutí dodávek zboží podle této Smlouvy náležitě zajistit způsobilými 

subdodavateli. Při provádění dodávek zboží subdodavatelem má Prodávající odpovědnost, jako by 

dodávky poskytoval sám.  

2. Prodávající je povinen vypracovat a po celou dobu účinnosti Smlouvy udržovat aktuální seznam 

subdodavatelů, který je povinen na výzvu Kupujícího kdykoli předložit. Kupující je oprávněn se 

k uvedenému seznamu vyjádřit.  

3. Prodávající je povinen dodávat zboží označené v souladu s § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a dále 

datem exspirace každého kusu/balení zboží, který k datu dodávky bude činit ještě alespoň 6 

měsíců. Převzetí zboží, které nesplňuje tuto podmínku, má Kupující právo odmítnout. 

4. Prodávající se zavazuje dodávat zboží bez vad, ve sjednané kvalitě, vždy s  předepsanými doklady 

kvality. Jakost, úprava balení a značení dodávaného zboží musí odpovídat platnému registračnímu 

výměru a platným právním předpisům. Obal nesmí být porušen. 

5. Prodávající garantuje, že dodané zboží bude mít po celou exspirační dobu požadované vlastnosti, 

jakost a stálou stabilitu. 

6. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu měsíční elektronickou sumarizaci odběru zboží dle 

jednotlivých položek, včetně cen (e-mailem kontaktní osobě uvedené v čl. III odst. 9 této 

Smlouvy). 

 

Článek V. Kupní cena a platební podmínky 

 Kupní cena zboží dle čl. II této Smlouvy činí: 

 

a) za celou dobu plnění dle této Smlouvy, tj. 48 měsíců: 

211 531,00 Kč      kupní cena bez DPH 

  31 919,00 Kč      DPH 15 %  
243 450,00 Kč      celková kupní cena včetně DPH 

 

 Celková kupní cena, jakož i cena jednoho balení zboží (1 dávky) byly sjednány jako nejvýše 

přípustné a konečné a zahrnují veškeré náklady s tím související (tj. např. doprava, pojištění příp. 

další poplatky a cla apod.). Položkový rozpočet zboží tvoří přílohu č. 1 Specifikace předmětu plnění 

včetně cen a výpočtu celkové kupní ceny této smlouvy. 

3 . Celkovou kupní cenu a ceny za jednotlivé položky zboží, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, je možné 

změnit pouze v případě, že dojde v průběhu dodávek tohoto zboží ke změnám daňových předpisů 

upravujících výši DPH. 

4. Prodávající vystavuje souhrnný daňový doklad (fakturu) za dílčí plnění ihned nebo nejpozději do 15 

dnů ode dne skončení kalendářního měsíce za zboží dodané Kupujícímu bez vad v předcházejícím 

kalendářním měsíci; ve faktuře vypočte cenu dílčího/dílčích plnění bez DPH dle přílohy č. 1 Smlouvy. 

Přílohou faktury budou vždy kopie dodacích listů zboží, potvrzené odpovědným zaměstnancem 

Kupujícího.  

5. Faktura Prodávajícího musí splňovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti 

daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, anebo dle Smlouvy, bude Kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že 

Prodávající je povinen poté vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě 

se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počne běžet doručením opravené faktury. 
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6. Kupující se zavazuje zaplatit fakturovanou kupní cenu vč. DPH za jednotlivá dílčí plnění, řádně 

dodaná Prodávajícím dle objednávek Kupujícího, a vyúčtovaná v souladu s touto Smlouvou. Veškeré 

platby budou probíhat v korunách českých. Splatnost faktur je vždy do 30 dnů ode dne jejich 

doručení Kupujícímu. 

 

Článek VI. Odpovědnost za vady 

1. Odpovědná osoba Kupujícího je vždy povinna dodávané zboží zkontrolovat a prohlédnout. Zjevné 

vady zboží při dodávce je Kupující oprávněn odmítnout a nepřevzít zboží. Zjistí-li Kupující vady po 

převzetí zboží, je povinen vady u Prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu, zpravidla 

nejpozději však do 48 hodin od zjištění vady.  

2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při předání zboží Kupujícímu. Prodávající odpovídá 

rovněž za vady zboží, které se projeví v záruční době, kterou je doba exspirace (dále jen „záruční 

doba“). 

3. V případě, že má dodané zboží jakékoli vady, Kupující je reklamuje písemně (mailem) a má právo 

požadovat některý ze způsobu vyřízení reklamace: 

a) požadovat dodání chybějícího množství zboží, nebo 

b) požadovat neprodlenou výměnou vadného zboží za bezvadné, nebo 

c) odstoupit od dílčí smlouvy nebo její části. 

Volba mezi nároky z vadného plnění za jakýchkoli okolností náleží Kupujícímu, je však povinen ji 

oznámit Prodávajícímu v zaslané reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po zaslání reklamace, 

nejpozději do 2 dnů ode dne odeslání reklamace. 

4. Odmítne-li Kupující převzít dílčí dodávku pro její vady, dojde tím k odstoupení od dílčí smlouvy. 

Dojde-li k odmítnutí jen části dílčí dodávky Kupujícím pro její vady, pak dojde k odstoupení jen 

v předmětné části dílčí dodávky. 

5. Prodávající je povinen písemně (mailem) potvrdit Kupujícímu doručení reklamace do 24 hodin a 

vadu zboží odstranit ve lhůtě do 3 dnů od doručení reklamace. 

6. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným použitím nebo 

skladováním zboží, nebo užíváním zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno, což musí 

Kupujícímu prokázat. 

7. V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za bezvadné, je Kupující povinen vrátit 

reklamované zboží Prodávajícímu zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal. Veškeré náklady 

spojené s výměnou a vrácením zboží jdou na vrub Prodávajícího. 

 

Článek VII. Sankce 

1. Při prodlení Prodávajícího s dodáním zboží má Kupující právo požadovat po Prodávajícím zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny konkrétního dílčího plnění dle čl. III, odst. 3 této Smlouvy za 

každý započatý den prodlení. 

2. Při prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamované vady zboží má Kupující právo požadovat po 

Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
3. Při prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny za dílčí plnění má Prodávající právo požadovat po 

Kupujícím zaplacení úroků z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení 

s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu případné škody Prodávajícího. 

4. Smluvní pokuta a úrok jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování smluvní stranou.  

Článek VIII. Doba platnosti Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců počínající ode dne účinnosti této Smlouvy. Před 

uplynutím této lhůty skončí bez dalšího platnost této Smlouvy v případě, že souhrn dílčích plnění, 
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poskytnutých na základě této Smlouvy, dosáhne výše předpokládané hodnoty Veřejné zakázky bez 

DPH, uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy., a to dnem, ve kterém bylo uvedeného finančního limitu 

dosaženo. Platnost Smlouvy také může být ukončena písemnou dohodou obou stran. 

2. Kupující má právo od Smlouvy odstoupit, pokud Prodávající poruší Smlouvu podstatným způsobem, 

za které se považuje nepravdivé prohlášení v čl. II., odst. 2. nebo odst. 3. Smlouvy, nebo porušení 

čl. IV., odst. 2. nebo čl. VI. Smlouvy. 

3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 

Smlouvy uvedené v čl. VI., VII. a v čl. IX., bodu 1. 

5. Smluvní strana je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí, která činí dva měsíce a 

začíná běžet prvním dnem následujícím po dnu doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 

Článek IX. Ostatní ustanovení 

1. Prodávající se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály 

dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané Kupujícím v souvislosti s plněním této 

Smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností 

přijdou jeho zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění  pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby 

nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak 

neporušil tento zákon. Prodávající nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení 

tohoto zákona z jeho strany. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu či třetí straně, kterou 

porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré 

škody tímto porušením způsobené. 

3. Prodávající není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Kupujícího postoupit tuto Smlouvu 

nebo jakoukoli pohledávku, která mu vznikne podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí 

osobu. 

4. Kupující je oprávněn pozastavit platby či jednostranně započíst proti pohledávkám Prodávajícího 

kteroukoli z plateb z důvodu:  

a. prodlení Prodávajícího s plněním jeho povinností, nebo 

b. škody způsobené Kupujícímu, nebo 

c. opakovaného neplnění povinností ze strany Prodávajícího, nebo 

d. existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků Kupujícího vůči 

Prodávajícímu.  

5. Prodávající není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce Kupujícího z této 

Smlouvy. 

6. Prodávající se zavazuje, že poskytne Kupujícímu součinnost, aby Kupující mohl dostát svým 

povinnostem dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, zejména mu na 

jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na dodávce zboží. 

7. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny soudem 

za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této Smlouvy v plné platnosti a 

účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; strany se zavazují, že 

takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním odpovídajícím 

původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

8. Doručování písemností dle této Smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním 

převzetí písemnosti, nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené 

v záhlaví této Smlouvy. Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní 
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zásilky. Za den doručení se také považuje 3. pracovní den po odeslání zásilky s dodejkou k přepravě 

adresátovi cestou držitele poštovní licence, i když se adresát o zásilce nedozvěděl nebo ji nepřevzal. 

Za poslední známou adresou smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy 

příp. nová adresa, kterou smluvní strana druhé straně písemně oznámila. 

9. Prodávající souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě dle zák. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, a bere na vědomí, že Kupující uveřejní smlouvu v Registru 

smluv. 

 

 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto Smlouvou blíže neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění. 

2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je 
obecný soud Kupujícího. 

3. Jakákoliv změna v této Smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení. 

5. Tato Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se 

smluvní stranou.  

6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem Smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s 

ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

7. Nedílnou součástí Smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění včetně cen a výpočtu celkové kupní ceny 

  

  

V Praze dne: …………………….                             V Ústí nad Labem dne: 12.8. 2016 

 

 

…………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

MUDr. Andrea Vrbovská, MBA                  Ing. Jan Mec 

ředitelka             jednatel 

Nemocnice Na Bulovce     MEDICAL M spol. s r.o. 

Kupující        Prodávající
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Příloha č. 1 Seznam zboží včetně cen a výpočtu celkové kupní ceny - ceny jsou uvedeny v Kč 

 

Část 3. - Sterilní mastný tyl s neutrální mastí zatavený jednotlivě v rozměrech 10x10cm  

požadovaný rozměr v 

cm 

požadovaný 

počet ks 

nabízený 

rozměr v 
mm 

nabízený 
materiál 

(obch. 

název) 

katalogové 

obj. číslo 

nabídková 

cena za ks 
bez DPH 

sazba DPH 

v % 

nabídková 

cena za kus 
vč. DPH 

nabídková 
cena za 

celkové 
množství 

bez DPH 

nabídková 
cena za 

celkové 
množství vč. 

DPH 

10 x 10 54 100              

 

 

 

 

Souhrnná cena za část č. 3  

 
Nabídková cena za celkové množství bez DPH v Kč:  ................... 

Celkem DPH v sazbě 15 % v Kč: ...................... 
Nabídková cena za celkové množství včetně DPH v Kč: ....................... 

 
 

 

 
 

Datum:                                                                                                 ……………………..….     
                                                                                                                                     

                                                                                                                       razítko, podpis 
 

 

 


