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Rámcová kupní smlouva č. 1141/2011 
 

 

uzavřená v souladu s ustanovením § 409 a násl. 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 

 
 
 

1. Obchodní firma: 

Sídlo: 

Zastoupena: 

 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Zápis v OR: 

 
/jako prodávající/ 

 
a 

 
Obchodní firma : 

Sídlo: 

Zastoupena: 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
 
 

/jako kupující/ 

Medinet s. r. o. 

nám. Sítná 3105, 272 01  Kladno 

ing. Petrem Kožnerem, jednatelem 

 
47538198 

CZ47538198 

XXX  

XXX 
u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 18139 

 
 
 
 
 
 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 

Pospíšilova 365, Hradec Králové, 500 03 

panem Milanem Zápotockým, jednatel společnosti 

28181662 

CZ 28181662 

XXX  

XXX 

 

 
po vzájemné dohodě uzavírají tuto kupní smlouvu: 

 
 
 
 

1. Předmět smlouvy 
1.1. Předmětem   této smlouvy je závazek prodávajícího prodat kupujícímu movité věci, které jsou 

podrobně popsány v Příloze č. 1 Seznam zboží - katalog /dále jen zboží/ ,dále závazek prodávajícího 

uhradit kupujícímu odměnu za logistické poplatky a dále závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu 

cenu za dodané zboží dle této smlouvy. 

1.2. Zboží bude prodávající kupujícímu dodávat na základě dílčích objednávek kupujícího, které 

kupující doručí prodávajícímu faxem, poštou nebo elektronicky. Objednávka je považována za 

přijatou a samotná kupní smlouva na objednané zboží za uzavřenou, pokud bude a) prodávajícím 

objednávka potvrzena /obvykle stejnou formou, jakou byla kupujícím zaslána/ nebo b) dodáním zboží 

kupujícímu. 
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2. Doba trvání smlouvy 

2.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 

oběma smluvními stranami. 

2.2. Tuto smlouvu lze ukončit takto: 

2.2.1. písemnou dohodou smluvních stran. 

2.2.2. písemnou  výpovědí  i  bez  udání  důvodů  zaslanou kteroukoliv  ze  smluvních  stran  s 

výpovědní lhůtou XXX měsíce, která začne běžet prvním dnem následujícím po   doručení 

písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
3.   Cena a platební podmínky 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající prodá kupujícímu zboží  za dohodnuté smluvní ceny. 

3.2. Cena zboží dohodnutá v této smlouvě je považována za pevnou cenu, kterou nelze po dobu 

platnosti smlouvy měnit bez souhlasu obou smluvních stran. Změna této ceny je možná pouze po 

dohodě smluvních stran formou dodatku k této smlouvě a zasláním souboru ve formátu " xls," XXX 

měsíc před požadovanou změnou. 

3.3. Cena zboží zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s realizací dodávky zboží dle této 

smlouvy, to je zejména náklady na dopravu, clo, pojištění, obaly zboží  a podobně. 

3.4. Smluvní ceny za zboží jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty. K smluvní ceně bude přičtena 

daň z přidané hodnoty, dle platného  znění zákona o dani z přidaného hodnoty. 

3.5. Prodávající vystaví fakturu - daňový doklad  za dodané  zboží  současně  s vyskladněním  zboží 

nebo nejpozději do dvou dnů od data vyskladnění. Na faktuře - daňovém dokladu musí být vždy u 

každé položky zboží, mimo obvyklých náležitostí, uvedeno také její zařazení do třídy zdravotnických 

prostředků a kód PDK /je-li přidělen/. 

3.6. Kupující je povinen uhradit fakturu za dodané zboží do XXX dnů ode dne doručení do sídla 

nebo provozovny kupujícího. Pro případ prodlení s úhradou faktury si smluvní strany dohodly, že 

prodávajícím může vymáhat  smluvní pokutu ve výši XXX % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3.7. Množství zboží, které bude prodávající kupujícímu prodávat, je dohodnuto a bude se řídit 

potřebou kupujícího. 

3.8. Prodávající se zavazuje hradit Kupujícímu logistické poplatky - správa položek v elektronickém 

objednávkovém systému, vnitřní logistika - ve výši ...XXX.%. z měsíčního obratu. Kupující vystaví 

fakturu - daňový doklad za logistické poplatky vždy k poslednímu dni daného měsíce a nejpozději do 

XXX dnů od vystavení doručí fakturu - daňový doklad prodávajícímu. Splatnost uvedená na faktuře  

daňovém dokladu je XXX dní od data doručení prodávajícímu.  Prodávající se zavazuje dodržet 

splatnost a uhradit závazek do XXX dnů od data doručení . Pro případ prodlení s úhradou faktury - 

daňového dokladu si smluvní strany dohodly, že kupující může vymáhat smluvní pokutu ve výši XXX 

% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
4. Záruka a prohlášení prodávajícího 

4.1. Prodávající poskytuje na sterilního zboží záruku v délce trvání dva roky od předání zboží 

kupujícímu a na nesterilní zboží poskytuje prodávající záruku tři roky ode dne předání zboží 

kupujícímu. Doba použitelnosti zboží dodávaného na základě  této smlouvy bude při převzetí  zboží 

vždy minimálně  XXX měsíců. 

4.2. Prodávající prohlašuje, že všechno zboží prodávané  na základě  této  smlouvy, jakož  i  veškeré 

zdravotnické prostředky dodávané obchodním partnerům prodávajícího mají  CE certifikát. 

 
5. Místo a doba dodání 

5.1. Prodávající se zavazuje dodávat objednané zboží kupujícímu co nejdříve, nejpozději do XXX 

dnů ode dne převzetí objednávky prodávajícím. U mimořádných objednávek lze, po dohodě mezi 

smluvními stranami, dodávat objednané zboží do XXX hodin od převzetí objednávky prodávajícím. 
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5.2. Kupující se zavazuje prostřednictvím své pověřené osoby zabezpečit převzetí a správné 

uskladnění dodaného zboží. S dodaným zbožím obdrží kupující dodací list, na  kterém  podpisem 

potvrdí převzetí dodávky.  Kupující je povinen uvést na objednávce jméno pověřené osoby, místo 

dodání a čas (např. sklad zdravotnického materiálu, od 7.00 do 14.00 hod.). Místo dodání zboží je 

uvedeno na jednotlivých  objednávkách. 

 
6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Tuto smlouvu je možné změnit  nebo zrušit pouze dodatkem  v písemné formě. 

6.2. Tato smlouva a všechny vztahy  z ní vyplývající  podléhají  zákonu  č. 513/1991  Sb., obchodní 

zákoník. 

6.3. Pokud by některý bod této smlouvy byl v současnosti nebo v budoucnosti  v rozporu s právními 

normami platnými na území České republiky, ostatní body této smlouvy, jakož  i smlouva celá, 

zůstávají v platnosti. 

6.4. Tato kupní smlouva je vyhotovena na třech číslovaných  stranách ve dvou stejnopisech, z nichž 

má každý právní sílu originálu kupní smlouvy. Každá smluvní  strana obdrží jeden exemplář. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Kladně dne 28.ledna 2011 

 

 


