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Rámcová kupní smlouva  

 

uzavřená mezi: 
 

 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Sídlo 
společnosti: 

Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 

 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 8883 

IČ: 27085031 

DIČ:  CZ27085031 

Zastoupená: MUDr. Michal Bodnár, předseda představenstva  
Mgr. Jiří Havelka, člen představenstva 

 
dále jen jako „kupující“ 

a 

 Siemens Healthcare, s.r.o.  

Sídlo 
společnosti: 

Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5 

 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 243166 

IČ: 04179960 

DIČ: CZ04179960 

Zastoupená: RNDr. Blanka Chmelíková a Ing. Ivana Urbášková, v plné moci 

Bankovní 
spojení: 

XXXXX 
č. Účtu XXXXX 

dále jen jako „prodávající”  

 
- společně dále též jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění, tuto Rámcovou kupní smlouvu (dále jen „smlouva“). 

 

I. Předmět a účel smlouvy 

a) Účelem této smlouvy je upravit rámcové podmínky realizace dodávek zboží z portfolia 
společnosti Siemens Healthcare, s.r.o. jako prodávajícího, přičemž jednotlivé dodávky 
zboží budou uskutečňovány na základě jednotlivých objednávek vystavených 
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kupujícím a potvrzených prodávajícím. Kupující se zavazuje dodané zboží řádně 
převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

b) Prodávající se zavazuje dodat zboží v jakosti odpovídající příslušným platným 
normám, které se vztahují k předmětu plnění dodávaného prodávajícím a platným 
v zemi sídla kupujícího. 

 

II. Způsob objednávání 

a) Kupující bude zboží objednávat vystavováním jednotlivých objednávek. Jednotlivé 
objednávky kupujícího musí obsahovat minimálně následující náležitosti: přesnou 
specifikaci zboží, počet kusů, adresu místa dodání zboží. Objednávka, která nebude 
obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude považována za kompletní a prodávající 
je oprávněn takovou objednávku odmítnout, o čemž vyrozumí kupujícího neprodleně. 

b) Kupující bude pro objednávání zboží přednostně používat tento komunikační kanál: 
diagnostika.cz@siemens.com.  

c) Objednávky budou prodávajícím potvrzovány formou „potvrzení zakázky“ přednostně 
v elektronické formě, přičemž smluvní strany se dohodly, že potvrzení je právně 
perfektní i bez opatření elektronicky zaručeným podpisem. 

d) Doručením potvrzení zakázky kupujícímu je objednávka platná a pro obě smluvní 
strany závazná. 

e) Vzhledem k tomu, že katalogová čísla zboží u kupujícího se mohou lišit od 
katalogových čísel zboží prodávajícího a stejně tak se mohou lišit způsoby, kterými 
obě smluvní strany zboží a jeho vlastnosti popisují, je kupující povinen zkontrolovat 
potvrzení objednávky, které obdržel od prodávajícího, zejména zda zboží, jeho 
množství, cena a provedení odpovídá jeho objednávce a potřebám. Nerozporuje-li 
kupující u prodávajícího potvrzení zakázky do dvou dnů od jejího obdržení, má se za 
to, že prodávajícím potvrzená objednávka je perfektní a pro obě strany tudíž závazná. 

f) Vymínil-li si kupující, aby součástí dodávky zboží byly i dokumenty, např. prohlášení o 
shodě, je třeba, aby jejich dodání bylo součástí potvrzené objednávky prodávajícím. 
V opačném případě není prodávající povinen tyto dokumenty kupujícímu spolu se 
zbožím dodat. 

g) Portfolio zboží, nikoliv jeho úplný výčet, jehož se jednotlivé dodávky mohou týkat, je 
uvedeno v příloze č. 1 „Ceník prodávajícího“ této smlouvy. Tyto ceny jsou maximální 
po dobu 5 let od data uzavření smlouvy, pokud nedojde k zákonné změně DPH.. 

 

III. Cena, dodací a platební podmínky 

a) Ceny zboží jsou uvedeny v Ceníku prodávajícího, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

b) Ceny v ceníku jsou uvedeny v CZK bez DPH, která bude připočtena v zákonné výši 
ke dni zdanitelného plnění.  

c) Není-li uvedeno nebo smluvními stranami dohodnuto jinak, platí dodací podmínka 
„DAP místo určení Česká republika“, Incoterms® 2010. Prodávající je povinen dodat 
zboží na své náklady a riziko do místa plnění uvedeného v objednávce kupujícího. 

d) Prodávající vystaví fakturu  po dodání zboží dle dané objednávky. Faktura musí mít 
náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění 
a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. 
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e) Lhůta splatnosti faktury je sjednána následovně: Fakturovaná částka musí být 
připsána na účet prodávajícího nejpozději 14 dnů po vystavení faktury a doručení 
faktury kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání 
fakturované částky na účet prodávajícího.  

f) Smluvní termín plnění jednotlivých dodávek zboží je pro prodávajícího závazný pouze 
v případě zaplacení předchozích splatných faktur kupujícím. Termín pro dodání zboží 
se prodlužuje vždy o dobu, po kterou byl kupující se zaplacením jakékoli splatné 
faktury vystavené prodávajícím v prodlení. Prodávající je oprávněn přerušit plnění 
smlouvy do doby úhrady veškerých dlužných pohledávek kupujícího. 

 

IV. Slevy  

a) Strany si sjednávají, že prodávající bude od 1.1.2018 za každý kalendářní rok 
poskytovat kupujícímu na kupujícím odebrané zboží zpětnou množstevní slevu (dále 
jen „rabat“) z celkových kupních cen bez DPH uvedených v příloze č. 1 této smlouvy 
takto odebraného zboží, a také z celkové hodnoty kupních cen dalšího odebraného 
zboží ke koagulometrům, přílohou č. 1 blíže nespecifikovaného nebo v ní 
neobsaženého, počítané taktéž z celkových kupních cen bez DPH, a to ve výši a za 
podmínky uvedené v následující tabulce: 

 

% navýšení 
obratu* 

% zpětného 
rabatu 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX 

 

* navýšení obratu je hodnoceno v závislosti na navýšení obratu oproti předpokládanému obratu dle 

přílohy č. 2 a 3. 

b) Zpětný rabat bude poskytnut vždy od počátku kalendářního roku následujícího po 
období, za které byl rabat stanoven, a to formou výše dohodnuté slevy na zboží dodané 
v daném kalendářním roce. Výši zpětného rabatu oznámí kupující prodávajícímu 
nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku, a to na základě počtu vyšetření 
a množství odebraného zboží, viz také příloha č. 2 a č. 3. Zpětný rabat bude poskytnut 
formou opravného daňového dokladu na již dodané zboží. V případě ukončení smlouvy 
bude zpětný rabat poskytnut do 30 dnů od ukončení smlouvy. 

 

c) V případě zvýšení spotřeby provozních roztoků a spotřebního materiálu o 5 a více 
procent nad rámec stanovený v přílohách č. 2 a č. 3 prodávající poskytne tyto materiály 
za kupní cenu ve výši 1 Kč za balení/kus za podmínky dodržení počtu vyšetření dle 
příloh č. 2 a č. 3. V případě změny počtu vyšetření a/nebo spektra vyšetření a počtu 
a/nebo spektra kontrol budou přílohy č. 2 a č. 3 po vzájemné dohodě přepracovány.  
Prodávající se tímto zavazuje, že pokud se v reálném provozu jednotlivých 
koagulometrů prokáže vyšší spotřeba, než prodávající deklaroval, poskytne 
prodávajícímu další slevu z prodejní ceny příslušného spotřebního materiálu tak, aby 
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celkové roční náklady na provozu přístroje odpovídaly předpokládaným nákladům dle 
přílohy č. 3. smlouvy. 

 

V.  Některé podmínky plnění 

a) Řádným dodáním zboží se rozumí dodání všech kusů zboží uvedeného v potvrzené 
objednávce. 

b) Dodávky zboží budou realizovány v pracovní dny smluvním dopravcem prodávajícího, 
není-li domluveno jinak. 

c) Prodávající je oprávněn splnit objednávku dříve a případně rozdělit na dílčí dodávky. 
Místem plnění je místo v České republice uvedené kupujícím v objednávce.  

d) Kupující je povinen prohlédnout si zboží bez prodlení po jeho dodání, nejpozději do 3 
(tří) dnů. Potvrzením dodacího listu potvrzuje kupující, že fyzicky dodané zboží je 
totožné se zbožím uvedeným v dodacím listu, co do množství a neobsahuje žádné 
zjevné vady. 

e) Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží či převzetí neoprávněně odepře anebo 
v případě, že kupující neoprávněně odmítne potvrdit dodací list, je povinen uhradit 
prodávajícímu náklady na dodání zboží v obvyklé výši. Kupující není oprávněn 
odmítnout převzít zboží, které vykazuje jen drobné či nepodstatné vady, které nemají 
vliv na funkčnost a užití zboží kupujícím. Tuto skutečnost je však oprávněn uvést do 
dodacího listu při dodání zboží. 

 

VI. Náhrada újmy (škody) 

a) Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením 
smluvních povinností prodávajícího má kupující právo domáhat se náhrady škody ve 
výši, kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené 
době prodávající znal nebo měl znát při obvyklé péči. Smluvní strany se dohodly, že 
ve smyslu předchozí věty je prodávající povinen nahradit škodu v plné výši. Smluvní 
strany se dohodly, že se nahrazuje skutečná škoda. Smluvní strany se dále dohodly, 
že škoda se nahrazuje přednostně v penězích. 

b) Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu újmy způsobenou úmyslně nebo 
z hrubé nedbalosti nebo na náhradu újmy způsobené člověku na jeho přirozených 
právech. 

 

 

VII. Kontaktní osoby 

a) Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této smlouvy. 

b) Smluvní strany jsou povinny neprodleně a prokazatelně informovat druhou smluvní 
stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění 
této smlouvy a jednotlivých objednávek. 
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c) Kontaktní osoby obou smluvních stran jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. Na 
tyto osoby a adresy budou směrovány veškeré dotazy a oznámení související  
s plněním závazků z této smlouvy.  

d) Změny týkající se kontaktních osob si budou strany neprodleně písemně oznamovat. 
Změna je účinná dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Ke změně kontaktní 
osoby nebo jejích údajů se nevyžaduje forma dodatku smlouvy, postačuje oznámení 
provedené e-mailem nebo doporučeným dopisem, které bude doručeno druhé smluvní 
straně. 

 

VIII. Vyšší moc  

Následující ustanovení se použijí v případě událostí z vyšší moci: 

a) Žádná strana nebude odpovídat za prodlení v plnění kteréhokoli ze svých smluvních 
závazků podle této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci, jak jsou v této smlouvě 
definovány. Platební závazky vzniklé před událostí z vyšší moci nebudou událostmi z 
vyšší moci prominuty. Za zásah vyšší moci nebudou v žádném případě stranami 
uplatňovány a uznávány ty překážky, které by byly v rámci ustanovení o vyšší moci 
uplatnitelné, které však existovaly již v době, kdy byla smlouva uzavřena. 

b) Za vyšší moc se považují zejm. nepředvídatelné události, které se stanou po vstoupení 
smlouvy v účinnost, a které jsou mimo rozumnou kontrolu smluvních stran, nebo proti 
kterým strany nemohly učinit rozumná opatření, v případě blokády, stávky, výluky, 
války, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, pokud 
zabraňují nebo zdržují některou se smluvních stran v plnění jejích závazků podle této 
smlouvy. 

 

IX. Společná a závěrečná ustanovení 

a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, ke kterému bude za obě smluvní 
strany podepsána. Nebude-li podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává 
se platnou a účinnou dnem podpisu  pozdějšího. 

b) Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 (pěti) let. Tato smlouva může být vypovězena 
kteroukoliv ze smluvních stran i bez uvedení důvodu, a to písemně. Výpovědní doba 
činí 6 měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla doručena výpověď smlouvy druhé smluvní straně. Ukončení této smlouvy samo 
o sobě nemá vliv na platnost objednávek potvrzených před jejím zánikem s tím, že pro 
realizaci objednávek zůstanou podmínky této smlouvy platné až do jejich splnění.  

c) Podstatným porušením Smlouvy, při němž je druhá smluvní strana oprávněna 
odstoupit od smlouvy, strany rozumějí zejména: 

i) prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží, jež je delší než 14 dnů,  

ii) prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky, jež je delší než 30 dnů, 

iii) vyšší moc bránící plnění této smlouvy po dobu delší než 3 měsíce. 

d) Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy také v případě, že na druhou 
smluvní stranu byl podán insolvenční návrh nebo se druhá smluvní  strana ocitla 
v úpadku a insolvenční soud:                

i) rozhodl o prohlášení úpadku druhé smluvní strany 
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ii) rozhodl o povolení reorganizace druhé smluvní strany. 

e) Odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.  

f) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Ceník prodávajícího 

 Příloha č. 2 – Předpokládaný počet balení s ohledem na předpokládaný počet 
vyšetření za 1 rok 

 Příloha č. 3 – Finanční přehled garantované spotřeby za 1 rok 

 Příloha č. 4  – Kontaktní údaje 

g) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit takové ustanovení novým, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu původního 
ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky. 

h) Obě strany se zavazují řešit všechny spory, které vzniknou z této rámcové smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, nejdříve dohodou. Nepodaří-li se dosáhnout dohody, budou 
tyto spory předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu. Místně příslušným k 
případnému soudnímu řízení je obecný soud příslušný dle sídla prodávajícího. 

i) V případě rozporu mezi ujednáním ve smlouvě a v jeho přílohách má přednost 
ustanovení této smlouvy. 

j) Tato smlouva upravuje smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vyplývající 
z potvrzených objednávek mezi oběma smluvními stranami i v případě, že tyto 
objednávky přímo na tuto smlouvu neodkazují.  

k) Strany se dohodly, že písemnosti zaslané jednou smluvní stranou druhé smluvní 
straně se považují za doručené 3. dnem od jejich prokazatelného předání držiteli 
poštovní licence odesílatelem, nebude-li v této Smlouvě či smluvními stranami 
dohodnuto jinak. 

l) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, číslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

m) Práva a povinnosti z této smlouvy nemohou být převedeny na třetí stranu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

n) Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a ostatními právními předpisy České republiky. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 
1757 odst. 2 a 3, § 1758, § 1765 a § 1950 občanského zákoníku. Smluvní strany se 
dále dohodly, že dle § 564 občanského zákoníku je vyloučena možnost změny této 
smlouvy jinak než v písemné formě a dle ustanovení § 558 odst. 2 věta druhá 
občanského zákoníku se neuplatní a obchodní zvyklost tedy nemá přednost před 
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

o) Smluvní plnění ze strany prodávajícího je s výhradou, že nevzniknou žádné překážky 
na základě národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního 
obchodu, anebo na základě embarg (či jiných sankcí).  

p) Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
jednom. 
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q) Smluvní strany tímto prohlašují, že obsah této smlouvy řádně zvážily, její celý text 
přečetly a pochopily, a že ji uzavírají o své vůli a za přiměřených, nikoli jednostranně 
nevýhodných podmínek. Uvedené skutečnosti smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

r) Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným 
subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu 
v Registru smluv popř. poskytnout třetím osobám informace ze Smlouvy v 
zákonném rozsahu. Smluvní strany souhlasí, že smlouva bude zveřejněna v celém 
rozsahu (vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. osobní povahy).  

s) Půjčitel poskytne vypůjčiteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
anonymizovanou verzi této smlouvy za účelem jejího zveřejnění v podobě vyžadované 
zákonem o registru smluv. 

 
 
 

V Příbrami dne      V Brně dne     

 
kupující: 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
 
 
 
 
 

  
prodávající: 
Siemens Healthcare, s.r.o. 
 
 
 
 

MUDr. Michal Bodnár  RNDr. Blanka Chmelíková  

předseda představenstva  v plné moci 
 

   

   

Mgr. Jiří Havelka  Ing. Ivana Urbášková 

člen představenstva  v plné moci 
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Příloha č.1-  Ceník prodávajícího 

Param.     cena/bal DPH Cena 

      
Kč bez 
DPH   vč.DPH 

Quick Thromborel S OUHP495    

PTT Actin FSL B4219-2    

Fib Thrombin Reagent B4233-25    

TT Thromboclotin 281007    

AT Innovance AT OPFH035    

DD Innovance DD OPBP075    

        

         

Cuvettes SUC-400A 064-1481-0    

  SU-40 904-0721-9    

  S.plate 974-0771-3    

  CaCl2 ORHO375    

  Ovren Buffer B4234-25    

  CA Clean I 964-0631-3    

        

         

Calibrator and Controls        

  SHP ORKL175    

  KontrollplasmaN ORKE415    

  KontrollplasmaP OUPZ175    

  Citrol 2 291071    

  Innovance DD OPDY035    

           

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 9 (celkem 11) 
 

Příloha č.2 – Předpokládaný počet balení s ohledem na předpokládaný počet vyšetření za 1 rok 

Param.     Bal/ 

      rok 

Quick Thromborel S OUHP495  

PTT Actin FSL B4219-2  

Fib Thrombin Reagent B4233-25  

TT Thromboclotin 281007  

AT Innovance AT OPFH035  

DD Innovance DD OPBP075  

      

       

Cuvettes SUC-400A 064-1481-0  

  SU-40 904-0721-9  

  S.plate 974-0771-3  

  CaCl2 ORHO375  

  Ovren Buffer B4234-25  

  CA Clean I 964-0631-3  

      

       

Calibrator and Controls      

  SHP ORKL175  

  KontrollplasmaN ORKE415  

  KontrollplasmaP OUPZ175  

  Citrol 2 291071  

  Innovance DD OPDY035  

       

       

 
 
 

Parametr 
Předpokládaný počet 
vyšetření za 1 rok 

PT  

APTT  

Fibrinogen  

TT  

AT  

D-Dimer  
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Příloha č.3 – Finanční přehled předpokládané spotřeby za 1 rok  
 

Param.     vel.bal. Bal/ celkem Kč 

      testy rok bez DPH 

Quick Thromborel S OUHP495 1000   

PTT Actin FSL B4219-2 2000   

Fib 
Thrombin 
Reagent B4233-25 200   

TT Thromboclotin 281007 1000   

AT Innovance AT OPFH035 100   

DD Innovance DD OPBP075 300   

celkem 
reagencie         

          

Cuvettes SUC-400A 064-1481-0 3000   

  SU-40 904-0721-9 3000   

  S.plate 974-0771-3 2500   

  CaCl2 ORHO375 10x15 ml   

  Ovren Buffer B4234-25 10x15 ml   

  CA Clean I 964-0631-3 50 ml   

celkem kyvety 
a pomocné 
reagencie         

          

Calibrator and 
Controls         

  SHP ORKL175 10x1   

  KontrollplasmaN ORKE415 10x1   

  KontrollplasmaP OUPZ175 10x1   

  Citrol 2 291071 10x1   

  Innovance DD OPDY035 2x5x1   

Celkem 
kalibrátory a 
kontroly         

Celkem roční 
náklady          
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Příloha č. 4 – Kontaktní údaje 
 
kupující:  
 

Oblastní nemocnice Příbram 

se sídlem Příbram, Gen. R. Tesaříka 80, PSČ: 261 01 

IČ: 27085031 

DIČ: CZ27085031 

zastoupená: předsedou představenstva MUDr. Michalem Bodnárem  
a členem představenstva Mgr. Jiřím Havelkou 
 
 

Kontaktní osoba: 
MUDr. Magda Nohejlová 
Tel: xxx xxx xxx 
e-mail: magda.nohejlova@onp.cz  
 
 

 
 

 
prodávající:  
 

Siemens Healthcare, s.r.o.  

se sídlem Siemensova 2715/1, Praha 5, PSČ: 155 00 

provozovna: Karásek 1767/1, Brno – Řečkovice, PSČ: 621 00   

IČ: 04179960 

DIČ: CZ04179960 

zastoupená: v plné moci RNDr. Blankou Chmelíkovou   
                     a Ing. Ivanou Urbáškovou 
 

Kontaktní osoba:  
RNDr. Renata Arvaiová 
Tel: xxx xxx xxx 
e-mail: renata.arvaiova@siemens-healthineers.com 
 

 
 
 

mailto:magda.nohejlova@onp.cz

