RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Pro část 1.

- zdravotnické oděvy
ZZ-795-25/R-2017
(dále jen ,,smlouva")
Smluvní strany
2P SERVIS, S. r. O.
právni forma a vedeni v rejstříku:
se sídlem:
jehož jménem jedná:
IČO:
DIČ
bankovní spojeni:
kontaktní osoba včetně údajů:
- ve věcech technických

- ve věcech smluvních

Společnost s ručením omezeným vedená Krajským
soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22791
Resslova 526/20 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Petr Pajma
280 49 390
CZ 280 49 390
CitFin, č. ú.: 108 37 92/2060
Bc. Monika Flosmanová,
Bc. Monika Flosmanová,

(dále jen ,,prodávající")
a

Česká republika - Zdravotnické zařízeni Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra
pod č j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem:
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
jejímž jménem jedná:
Mgr, Jan Louška, ředitel
IČO:
75154960 (není plátcem DPH)
bankovní spojeni:
ČNB, č. ú. 4800881/0710
adresa pro zasilání faktur:
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
kontaktní osoba včetně údajů:
- ve věcech veřejné zakázky Luboš Linhart
- ve věcech smluvních
Mgr. Čeněk Fojti
(dále jen ,,kupujíci")
(dohromady dále jen ,,Smluvní strany")
se dohodly
na uzavření této smlouvy dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění a dalších obecně platných právních předpisu, a to v rozsahu:
]
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Článek l.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajíciho dodávat kupujícímu na základě dilčich
objednávek vystavených kupujícím nové osobní ochranné pracovni prostředky pro
zaměstnance kupujícího, kterými jsou lékaři a nelékařšti zdravotničtí pracovnici, a to
v zatavených balicích, v nichž budou vloženy kopie měrného listu a názvu balíku s příslušným
počtem kusů a které budou označeny jménem zaměstnance a názvem příslušné organizační
části kupujiciho (dále jen ,,OOPP"). Bližší specifikace OOPP je uvedena v Příloze č. 1 zadávací
dokumentace. Přílohou č, 1 této smlouvy se stanou produktové listy jednotlivých druhů OOPP,
jež jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy pod písm. a) až q), které dodá prodávající a jejich
prostřednictvím bude garantovat minimálni požadavky na jednotlivé druhy OOPP požadované
kupujÍcÍm.
2. prodávající se dále zavazuje společně s dňčimi dodávkami OOPP realizovanými na základě
dílčích objednávek v souladu s touto smlouvou poskytnout kupujícímu:
-

dopravu do místa plněni (kde se budou OOPP předávat)

-

balné OOPP do zatavených balíků označených jménem zaměstnance a názvem příslušné
organizační části kupujiciho.

3. Kupující se zavazuje převzít řádně a včas dodané OOPP na základě dúčích objednávek zboží a
uhradit za ně kupní cenu dle článku |||. této smlouvy.
4. Tato smlouva nezakládá závazek kupujícího odebírat od prodávajícího jakékoli množství OOPP.
Kupující bude určovat konkrétni množství dílčích dodávek OOPP dle svých aktuálních potřeb a
je povinen odebrat pouze takové množství OOPP, které si u prodávajícího objednal
prostřednictvím dílčí objednávky.
5. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 10.8.2017, která byla na
základě zadávacího řízeni zveřejněného pod číslem ZZ-795/R-2017 prostřednictvím národního
elektronického nástroje vybrána jako nejvýhodnější.
Článek ||.
Doba a místo plněni, dodáni, předáni a převzetí OOPP

1. prodávající se zavazuje dodávat veškeré OOPP uvedené v dílčí objednávce vždy nejpozději do
6 týdnů od potvrzení dilči objednávky prodávajícím za podmínek uvedených v odst. 4 tohoto
Článku.
2. Po této době může prodávající dodat OOPP jen po předchozím písemném souhlasu kupujiciho.
3. Místem plněni (dodání) jsou tyto adresy:
Název:

Poliklinika

Adresa:

Kontaktní osoba:

Lhotecká 559/7, budova

Mgr. Lenka Populová

H areálu Policejní
akademie
.
.
142 00 Praha 12 - Kamýk

Květa Zemličková
ObZZ

Bartolomějská 7

Praha

11001 Praha1

ObZZ

Kounicova24

Brno

602 00 Brno

ObZZ

Českobratrská 10

Ostrava

728 99 Ostrava

ObZZ

Wonkova 1225

Hradec Králové

500 02 Hradec Králové

ObZZ

Lidické nám. 1163/2

Ústi nad Labem

401 79 Ústi nad Labem

ObZZ

Podmostni 4

Plzeň

301 00 Plzeň

Bohumila Tošnarová

ObZZ
České
Budějovice

Nová 32

l ZZMV

Miloš Beneš

Václav Matějka

Helena Fialová

Martina Hanketová

370 01 České Budějovice

Lhotecká 559/7, budova
Řed/te/stv/

Milan Kuna

A areálu Policejní

. "
Bc. Petra Cervena

.
akademie
142 00 Praha 12 - Kamýk
.

4. DÍ|ČÍ objednávka kupujiciho bude v písemné podobě a bude zasílána e-mailem na adresu"
Dilči objednávka bude obsahovat požadovaný druh a množství
OOPP, jednotkovou cenu, celkovou cenu dňčího plněni bez DPH a budou k ni přiloženy měrné
listy s názvem balíku, na jejichž základě prodávající vytvoří zatavené balíky označené jménem
m

zaměstnance a názvem příslušné organizační části kupujícího. přijeti dilči objednávky je
prodávající povinen kupujícímu zpětně potvrdit (elektronicky) a to do 24 hodin od obdrženi dilči
objednávky. v případě, že bude dňči objednávka odeslána v pátek, potvrdí prodávající její přijeti
do 12. hodiny nás]edujiciho pondělí. Prodávajícím přijatá dňči objednávka je dňči smlouvou na
dodávky dle Článku l. této smlouvy.
5. Pokud bude dilči objednávka prodávajícím potvrzena v době trvání této smlouvy, OOPP bude
dodáno za jednotkové ceny dle této smlouvy bez ohledu na to, kdy bude dodáno fyzicky.
6. Dodáni OOPP bude provedeno v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hod.. Termin dodáni
OOPP oznámi prodávajÍcÍ kontaktním osobám uvedeným v odstavci 3. tohoto Článku
telefonicky 5 dnů předem.
7. prodávající je povinen dodat OOPP řádně a včas, bez vad, do místa plněni uvedeného
v odstavci 3. tohoto Článku za dodrženi podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu
s dúči objednávkou. Kupující se zavazuje stvrdit převzetí OOPP na dodacím listě,
který předloží prodávající kupujícímu ve 3 vyhotoveních. Kupující - kontaktní
osoba uvedená v odst. 3 tohoto Článku - obdrží jedno vyhotovení dodacího listu a
prodávající si 2 vyhotoveni ponechá s tím, že jeden originál dodacího listu
posléze prodávající přiloží k faktuře a zašle kupujícímu dle odst. 6 Článku Ill. této
smlouvy.
8. KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí OOPP, pokud nebude dodáno řádně (v době uvedené
v odst. l), v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě
kupujlci důvody svého odmítnuti písemně sdělí prodávajícímu, a to nejpozději do 5 pracovních
dnů od původního terminu předání OOPP. Na následné předáni OOPP se použije ustanovení
odstavce 7 tohoto Článku.
9. OOPP dodané prodávajícím musí splňovat všechny zákonné technické normy a platné právni
předpisy pro jeho výrobu a následné užiti jako oopp pro potřeby zdravotnického personálu.
10 V případě, že prodávajici bude některou část dodávky plnit prostřednictvím poddodavatele.
odpovídá za plněni dodávky prodávajÍcÍ a veškeré záležitosti souvÍsejÍcÍ s dodáním OOPP
budou s poddodavatelem řešeny prostřednictvím prodávajícího.

Článek III.
Cena a platební podmínky
1.

Celková kupní cena za předmět smlouvy byla stanovena na základě nabídky prodávajiciho a
činí (doplní prodávající):
- 2.257.125,- KČ

bez DPH

- 473.996,25 kč

výše dph v kč

- 2.731.121.25,- Kč

včetně DPH

2. Smluvní strany si sjednávají, že kupní cena každé jednotlivé dňčí dodávky OOPP bude
stanovena na základě jednotkových cen OOPP, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy.
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3. jednotkové ceny OOPP uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy bez DPH jsou konečné a nejvýše
přípustné po celou dobu účinnosti této smlouvy a zahrnuji veškeré přímé i nepřímé náklady
prodávajiciho související s realizaci dílčích dodávek OOPP.
4. k jednotkovým cenám bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů, Za změnu
ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH. Rozhodným dnem pro změnu kupní ceny z důvodu
zákonné změny sazby DPH je den účinnosti takové změny.
5. Úhrada ceny jednotlivých dÍ|čÍch dodávek OOPP bude provedena po dodáni OOPP
objednaných na základě dílčí objednávky a převzetí dňčí dodávky dle Článku ||. bezhotovostně
na účet prodávajÍcÍho na základě prodávajicim vystaveného daňového dokladu (faktury).
Fakturačním místem je sídlo kupujiciho uvedené v záhlaví této smlouvy na straně kupujícího.
6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí
obsahovat rozepsané položky OOPP podle jejich druhú/typů, cenu jednotlivých položek bez
DPH, DPH a celkovou cenu za všechny položky s DPH, musí být na ní uvedeno evidenční číslo
smlouvy a číslo objednávky. Přílohou faktury bude vždy kopie prodávajícím potvrzené
objednávky a originál všech dodacích listu dle Článku II. odst. 7 této smlouvy.
7. Splatnost faktury se stanovi na 21 dní po obdržení faktury kupujícím.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy faktura nebude obsahovat všechny zákonné nebo
ve smlouvě sjednané náležitosti nebo nebude doložena příslušnými doklady, je kupující
oprávněn fakturu prodávajicimu ve lhůtě její splatnosti vrátit bez zaplaceni. Oprávněným
vrácením přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 21denni lhůta splatnosti začíná běžet
dnem doručeni opravené faktury.
9. Za den úhrady kupní ceny se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu kupujiciho.
10.

Kupujíci nebude poskytovat jakékoliv zálohy.

Článek lV.
Práva a povinnosti smluvních stran při plněni smlouvy
1. Všechna oznámeni mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, musí být
učiněna v písemné podobě a druhé straně prokazatelně doručena na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvního ujednáni tvoří dokumentace
k veřejné zakázce čj. ZZ-795/R-2017 včetně všech jejich příloh. V případě rozporu mezi zněním
této smlouvy a zněním zadávací dokumentace má přednost znění obsažené v této smlouvě.
3. Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby technologicky testovat dodané OOPP a to
kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy a ověřovat tak informace uvedené v produktových listech
jednotlivých druhů OOPP v Příloze č, 1 této smlouvy.

Článek V.
Povinnost mlčenlivosti
1.

prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při realizaci této smlouvy získá od kupujiciho nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a
spolupracovnicich a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí
osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
3.

b——

-

o informace, které jsou veřejně přístupné;

-

o případ, kdy je zpřístupněni informace
rozhodnutím oprávněného orgánu.

vyžadováno

zákonem

nebo

závazným

2.

prodávající je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto Článku všechny
osoby, které se budou podílet na dodáni zboží kupujicimu dle této smlouvy.

3.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodáni zboží dle této
smlouvy, odpovídá prodávajici, jakoby povinnost porušil sám.

4.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
Článek VI.
Vady OOPP a podmínky záruky

1.

Prodávající odpovídá za vady OOPP v době jejich předáni a v záruční době. Vady OOPP se
budou posuzovat v souladu s §§ 2099 až 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Záruka za jakost oopp je prodávajícím poskytnuta po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná
běžet ode dne následujícího po stvrzeni převzetí OOPP na dodacím listě příslušné dílčí
dodávky.
3

Veškeré vady OOPP je kupující povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajÍcÍho bez zbytečného
odkladu poté, co vadu zjistil. Reklamace bude uplatněna písemně v elektronické podobě a
bude zasílána na e-mailovou adresu prodávajícího:
Kupující je
povinen v reklamaci uvést, v čem spatřuje vadnost dodaných OOPP. přijeti reklamace je
prodávající povinen kupujicimu zpětně potvrdit (elektronicky) a to do 24 hodin od obdržení
reklamace. V případě, že bude reklamace odeslána v pátek, potvrdí prodávající její přijetí do
12. hodiny následujiciho pondělí. prodávajíci je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od
potvrzeni reklamace písemně v elektronické podobě oznámit kupujícímu, zda reklamaci
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává,

4.

K up|atňování vad je oprávněn kromě kupujíciho také kontaktní osoba dle Článku ll. odst. 3.
Každé takovéto nahlášeni vady se považuje za řádné uplatněni vady kupujícim ve smyslu této
smlouvy.

5.

Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad předmětu koupě nejpozději poslední den záruční
lhůty.

6. V případě, že kupující uplatňuje reklamaci vadných OOPP u prodávajícího, má se za to, že
požaduje jeho výměnu za bezvadné OOPP. Neuvede-li v reklamaci jinak nebo nedohodne-li se
kupující s prodávajícím jinak. prodávajici je povinen dodat kupujícímu nové, bezvadné OOPP
ve lhůtě 21 dnů kalendářních dnů od potvrzeni reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.
7.

Pokud se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace neshodnou, nese náklady na její
odstraněni v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnuti soudu.
Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré
jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

8.

Prodávající je povinen uhradit kupujíchnu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné
výši. prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňováni práv z odpovědnosti
za vady.
6

Článek VII.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy
1. V případě nedodrženi terminu doby plněni a dodáni, předáni OOPP dle Článku ll. ze strany
prodávajiciho, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad OOPP nebo
v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad OOPP je prodávající povinen uhradit
kupujíchnu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny dilčiho plněni bez DPH za každý i započatý
den prodlení. V případě nedodrženi terminu pro reklamaci vady OOPP uvedeného v Článku VI.
odst. 6 této smlouvy může kupujíci požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 300,- Kč
za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že prodávající nedodá kupujícímu nové OOPP v souladu s Článkem l. odst. 1, má
kupující nárok zaplaceni smluvní pokuty ve výši 500,- KČ za každé jednotlivé porušeni
povinnosti.
3. V případě, že prodávající poruší jakoukoliv povinnost dle Článku V. této smlouvy, je prodávajíci
povinen uhradit kupujicimu smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každé jednotlivé porušeni
povinnosti.
4. V případě prodlení s úhradou faktury je kupujÍcÍ povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu
ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH dle příslušné faktury za každý, byt' i započatý den
prodlení, Smluvní pokuta nahrazuje úrok z prodlení.
5. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručeni jejich písemného uplatnění druhou
smluvní stranou.
6. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezeni. Úhradou
smluvní pokuty prodávajicim není dotčena další existence povinnosti smluvní pokutou zajištěné.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo
odškodněni v plné výši ani povinnost prodávajiciho řádně dodat OOPP. Pro případ, že by byla
smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno
právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako
přiměřenou.
Článek VIII.
Vznik, trvání a ukončeni smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni na profilu zadavatele (viz. § 6 odst. 1, § 8
odst. 4 zákona č, 340/2015 Sb., o registru smluv, a § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách).
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to maximálně na 24 měsíců ode dne nabyti její
účinnosti. Před tímto terminem smlouva zaniká v případě, že objem dodávek OOPP dosáhne
100 % ceny bez DPH uvedené v odst. 1 Článku III. této smlouvy.
4. Změny nebo doplněni této smlouvy mohou sjednávat pouze statutární zástupci smluvních
stran nebo jimi k těmto jednáním zmocněni zaměstnanci. Všechny změny nebo doplněnI
smlouvy jsou platné pouze v podobě písemných vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě
podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.
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5. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit
a) písemnou dohodou;
b) písemnou výpovědi bez udáni důvodu. výpovědní lhůta činí 3 MšiCe a záCné bÚét ód'
prvního dne nás|edujíciho po doručeni výpovědi druhé smluvní straně:
c) odstoupením od smlouvy.

6

Za podstatné porušeni této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujiciho na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 kalendářních dnů;
a) neodstraněni vad OOPP ve lhůtě stanovené podle Článku VI. odst. 6,
b) porušeni jakékoliv povinnosti prodávajícího podle Článku V.

7.

Kupujici je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku prodávajicího probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o
úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji;
b) insolvenčni návrh na prodávajiciho byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni;
c) prodávající vstoupí do likvidace.

8. prodávajici je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyplývajicich z této smlouvy pod dobu delší něž 60 kalendářních
dnů.
9. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají
všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
Článek lX.
Vlastnické právo k předmětu smlouvy nabývá kupující podpisy dodacích listů v souladu
s Článkem Ill. odst. 7 této smlouvy. Do této doby nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy
prodávající.

Článek X.
Závěrečná ustanoveni
1

Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

2.

prodávajÍcÍ je povinen archivovat originálni vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
smlouvy po dobu 10 let ode dne nabyti účinnosti této smlouvy.

3.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně změnu
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.

4.

Pravidla pro doručováni mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že pisemnÓst se
v případě pochybnosti či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým pracovním
dnem po jejím odesláni na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
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5.

- --
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Prodávajici podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve
smlouvě a to po dobu její platnosti a po dobu stanovenou pro archivaci.

6. Prodávajici souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě na profilu kupujícího s výjimkou
ustanoveni, která obsahuji utajované informace (toto ustanoveni musí být zřetelně
označeno). V této souvislosti se prodávající zavazuje doručit podepsané výtisky smlouvy
kupujícímu nejpozději do 10 dnů od jejich obdrženi, aby mohl kupujÍcÍ splnit svou zákonnou
povinnost.
7

Smluvní strany se zavázaly řešit spory nejprve smírně, Nebude-li smírného řešeni dosaženo,
budou spory řešeny v soudním řízeni. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy se řidl platným
českým právem.

8

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.

9, Smluvní strany prohlašuji, že smlouva nebyla uzavřena v tisni ani za jednostranně
nevýhodných podmínek, s ustanoveními této smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojuji své
podpisy.
10. Nedílnou součásti smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Produktové listy jednotlivých druhů OOPP
Příloha č. 2 - Jednotkové ceny OOPP

V

V Praze dne

Zdravotn
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