RÁMcovÁ KuPNí SMLOUVA č. vZ/2017/3/03-KS
uzavřená podle §2079 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., Občanského
Zákoníku
I.

Smluvní Strany

Prodávající: 2P SERVIS, S.r.O.

Se sídlem: Resslova 526/20 -Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zapsaná u Krajského Soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22791
jednající: Petr Pajma

IČ: 280 49 390
DIČ: cz 280 49 390
Číslo účtu: 108 37 92/2060
(dále jen "prodávající")

Kupuiící: 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

ıćz62182137
DIČ: c262182137
Číslo účtu: 1400012339 /0800 Česká Spořiteına č.5.
(dále jen "kupujicí")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v Souladu S ustanov
ením §2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů tuto:

rámcovou kupní smlouvu
(dále též jen „Smiouva“)

II.

Předmět Smlouvy

l) Předmětem této Smlouvy je Závazek prodávajícího provádět dodávky jednoráz
ových lůžkovin (dále jen
„Zboží") 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 prohlašu
jí, Že mají Zájem na
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 upraven
ých touto Smlouvou.
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III.

Místo a Způsob plnění

1) Obsah jednotlivých dodávek bude určován kupujícím na Základě objednávek, které budou realizovány
kupující Stranou prostřednictvím e-mailu, faxem Či telefonicky, pověřenýmí osobami uvedenými v příloze

č.2 této smlouvy. Objednávky budou obsahovat název Zboží, požadované množství a místo dodávky.
Prodávající potvrdí na vyžádání tuto Objednávku a Zašle potvrzení objednávky na vyžádání obratem zpět
kupujícímu emailem.

2) Místem dodávekje:

ZZS ZK Oblast Zlín - Peroutkovo nábř. 434, 760 05 Z/ı'n
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, 75 7 01 Valašské ll/leziřı'čı'

lV.

Práva a povinnosti smluvních stran

l) Prodávající se zavazuje prodat a dodat kupujícímu Zboží jím objednané Za podmínek a způsobem
sjednaným vtéto smlouvě Za ceny dle Ceníku Zboží prodávajícího uvedeného vPříloZe č. l, který je
nedílnou Součástí této rámcové kupní smlouvy, a ve kterém budou jednotlivé položky Členěny následujícím

Způsobem: Objednací číslo, název Zboží, balení příp. množství v balení, cena Za lVlJ. Kupující se zavazuje
řádně uskutečněné dodávky převzít a Zaplatit Za ně prodávajícímu ceny uvedené v Ceníku Zboží.

2) Prodávající bude objednané zboží Zařazené do Seznamu jím dodávaných druhů Zboží dodávat podle
pctřeb kupujícího. Prodávající je povinen dodat předmět plnění vobjednaném množství a jakosti
v kvalitním balení pro zajištění optimální Ochrany. V ceně dodávky je zahrnuta doprava a balné na místo

určení.

`

3) Termín dodání zboží je vždy nejpozději do 5 pracovních dnů Od Zaslání Objednávky kupujícího. Dodávka
na příslušné místo určení musí být uskutečněna vždy do 15:00 hod. Smluvní pokuta spojená S nedodržením

dodací lhůty, kterou bude prodávající povinen Zaplatit kupujícímu, bude činit 0,5% Z ceny nedodaného zboží
Za každý Započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu
případné Škody, včetně ušlého Zisku.

4) Součástí každé dodávky budou jednotlivé dodací listy společně s fakturou. Pověřená osoba kupujícího
bude tyto doklady vždy řádně potvrzovat. Dodací listy musí uvádět název Zboží, ceny zboží a konečnou cenu
Za celý dodací list. Cena na dodacím listu musí být fakturovaná vdaňovém dokladu. Dodací list včetně
faktury požaduje kupující v písemné formě, nedohodnou-li Se Strany na jiném způsobu.

5) Změnu Či zrušení Objednávky (i po dodání Zboží) může kupující učinit maximálně do 24 hod od potvrzení
objednávky.

6) Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím Zboží v místě plnění.
Převzetím Zboží se pro účely této smlouvy rozumí Okamžik potvrzení dodacího listu pověřeným

pracovníkem kupujícího. Nebezpečí škody na kupujícího nepřechází vpřípadě, když nepřevezme dílčí
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dodávku Z důvodu, že Zboží neodpovídá objednávce příp. je
poškozeno. Na předmět plnění se vztahuje
záruční lhůta v délce 24 měsíců, pokud kupující nepoškodil
převzaté Zboží Sám, případně nezajistil
dostatečnou ochranu a uskladnění převzatého Zboží.

7)Prodávající se Zavazuje dodržovat při všech dodávkách v rámci
plnění předmětu této Smlouvy minimální
Zbývající expirační dobu Zboží, která nebude kratší než 24 měsíců
. Bude-li prodávajícím dodáno Zboží
s kratší Zbývající expirační dobou, než je 24 měsíců, vyhrazuje
Sı' kupující právo toto Zboží na náklady
prodávajícího vrátit, pokud se nedohodnou jinak.-

8) Strany této smlouvy Se Zavazují Se neprodleně informovat, Zjistí-li,
že dodaná šarže (dodávka) je vadná
a prodávající na Svůj náklad Zajístí Staženívadné šarže (dodávky).

9) Kupující má právo určit konkrétní množství objednávaného Zboží
a dobu plnění podle Svých aktuálních
potřeb bez penalizace či jiného postíhu Ze Strany prodávajícího.

10) Pro odpovědnost Za vady Zboží platí ustanovení §2099 a náSl.
Zákona Č. 89/2012 Sb., občanského
Zákoníku.

V.

Platební podmínky

1) Platební Styk bude realizován na základě faktur - daňových
dokladů vystavených prodávajícím Se
Splatnosti, která nesmí být kratší než 28 dní od doručení faktury
kupujícímu. Zálohová.ı platby kupující
neposkytuje. Úhrada Za plnění předmětu Zakázky bude prováděna
včeské měně. Cena Specifìkovaněho
předmětu plnění v Příloze Č. l Smlouvy je stanovena jako nejvyšší
a maximálně přípustná po dobu účinnosti
této Smlouvy. Zvýšení ceny je možné pouze v důsledku Změn právníc
h předpisů upravujících DPH. Kupující
Sí vyhrazuje právo využít možnosti případných „akčních Slev" prodáva
jícího, které vprůběhu platnosti
rámcové Smlouvy budou vyhlášeny.

2) Faktura musí Obsahovat kromě předepsaných příloh náležitosti daňové
ho dokladu ve Smyslu Zákona
Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude
mít odpovídající náležitosti, je
kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě Splatnosti Zpět prodávajícímu k doplněn
í, aniž Se tak dostane do prodlení
súhradou ceny. Lhůta splatností 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
předávací protokol (dodací list)
zpracovaný prodávajícím a potvrzený pověřenou osobou kupujícího.

VI.

Doba platnosti Smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 48 měsíců od 14.
7. 2017.

2) Smluvní vztah je možné ukončit:
- písemnou dohodou Smluvních Stran,
- výpovědí kupujícího, při dodržení Smlouvou Stanovené výpovědní lhůty,
- Odstoupením od Smlouvy.
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3) Kupující je Oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez
udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
kdy byla výpověd'doručena prodávajícímu.

4) Kupující je Oprávněn odstoupit Od smlouvy bez nároku
na jakékoli Sankce Ze Strany prodávajícího
vpřípadě, že Zboží nebylo opakovaně dodáno vtermínech
a vkvalitě dohodnutých touto Smlouvou.
V dalších případech jsou Smluvní Strany Oprávněny Odstou
pit od této Smlouvy za podmínek uvedených

v §2001 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanského Zákoní
ku.

VII.

Ostatní ujednání

Kupující Si vyhrazuje právo v rámci smluvních podmínek ve
sjednaných položkách Odebírat inovované či
nové výrobky, pokud budou Svými charakteristikami odpov
ídat požadavkům kupujícího uplatněným ve
výběrovém 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 oprávn
ěn po dobu přerušení dodávek nakupovat
předmět plnění Od jiného dodavatele Za ceny Obvyklé.

Prodávající není Oprávněn postoupit Své pohledávky vůči
kupujícímu vzniklé Ztéto Smlouvy nebo
v Souvislosti S ni na třetí osobu bez předchozího písemného Souhla
su kupujícího. Prodávající není oprávněn
převést ani žádná jiná Svá práva, ani žádné povinnosti Ztéto
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

l) Tato Smlouva může být upravena nebo doplněna pouze písemn
ými, vzestupně číslovanýmí dodatky
počínaje Č. 1, které schválí a potvrdívšechny Smluvní strany.

2) Pro případ, že Se kterékoliv ustanovení této Smlouvy Stane
neplatným nebo neúčinným, Zavazují Se
Smluvní strany nahradit takové ustanovení bez Zbytečného Odklad
u novým. Případná neplatnost některého
z ustanovení této Smlouvy nemá Za následek neplatnost Ostatních
ustanovení ve Smlouvě obsažených.

3) Smluvní Strany jsou povinny se navzájem bez Zbytečného prodlen
í písemně informovat o jakékoliv Změně
v údajích uvedených ve smlouvě Ohledně jejich Osoby a O všech okolnos
tech, které mají nebo by mohly mít
vliv na plněníjejich povinností dle této Smlouvy.
4) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných Zástupc
ů smluvních Stran a účinností dnem
14. 7. 2017 a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvn
ích Stran obdrží po jednom.

5) Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních Stran
Z ní vyplývající, Se řídí českým právem,
Svýjimkou kolizních ustanovení a S výjimkou Vídeňské úmluvy O Smlouv
ách 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 rtOdnuty
věcně příslušnými Soudy vČeSké
republice, přičemž místní příslušnost Soudu Se určí podle sídla kupujíc
ího.
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Přílohy, které jsou nedílnou součástítéto Smlouvy:
Č. l ceník
Č. 2 Seznam pověřených osob Smluvních Stran

V Sušice dne:

14. 7. 2017

Ve Zlíně dne: 14.7.2017

Ž
Za prodávajícího: Petr Pajma -jednatel
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