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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zákona
č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků
(rámcová kupní smlouva o dodávce zboží)
i. Smluvní strany
(l) DiaSorin Czech s.r.o.

k Hájům 2606 /2b, psč 155 00, Praha 5 - Stodůlky
Se sídlem:
RNDr. Milan Šrot, ředitel a jednatel společnosri
jednající:
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd.C, vi. 145925
IČO:
28497481
DIČ:
CZ28497481

(dále též jen jako »prodávajici")
a

(2) Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Se sídlem:
jednající:
Spisová značka:
IČO:
DIČ:

Purkyňova 273/ 11, PSČ 695 26, Hodonín
MUDr. Věra Dostálová, ředitelka a statutární zástupce
organizace
1228 Pr, Krajský soud v Brně
00226637
CZOO226637

(dále též jen jako »kupujicí")

ii. Předmět smlouvy

l.

Předmětem
této
smlouvy je
úprava
podmínek
dodávek
diagnostických
zdravotnických prostředků, které jsou podrobněji specifkovány v příloze č.l položkovém ceníku (dále těž jen jako ,,zdravotnické prostředky" nebo ,,zboží")
prodávajícího kupujícímu.
Tato smlouva tvoří spolu s ustanoveními obchodního
zákoníku právni rámec jednotlivých konkrétních kupních smluv, vznikajících při
dodávkách zbcži prodávajícím kupujícímu a upravuje základní podminky" a způsob
uzavíráni těchto smluv.

2.

Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodávat kupujícímu diagnostické
zdravotnické prostředky do sídla kupujícího. Jednotlivě dodávky zboží se budou
uskutečňovat na základě samostatných smluv, pro které platí podmínky této rámcové
smlouvy, nedohodnou-li se strany v jednQtlivých případech jimk.

3.

Kupující se zavazuje objednané zboží odebrar a zaplatit kupní cenu ve sjednaně výši
způsobem uvedeným dále v této smlouvě.

4.

Podkladem pro jednotlivé dodávky zboží je vždy písemná objednávka (zaslaná e-maikm,
faxem, poštou) kupujícího s uvedením druhu, množství a místa dodáni.
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Okamžikem obdržení objednávlg' se rozumí:
a)

l
i

b)

v případě písemně objednávky zaslaně poštou či faxem, okamžik doručeni této
písemné objednávky prodávajícímu,
v případě objednávky formou e-mailové zprávy, okamžik doručeni této emailové zprávy prodávajícímu.

Kupní smlouva v konkrétním přípaäě vzniká okamžikem doručeni potvrzeni objednávky
kupujícího prodávajícím.

iii. Cenová ujednáni
l.

Kupní cena zboží platná ke dni uzavřeni této smlouvy je uvedena v příloze této smlouvy.

2.

Kupní cena zboží zahrnuje cenu zboží, cenu dopravy do místa dodáni včetně pojištění a
celní poplatky.

3.

Placeni a fakturace:
a)

b)

prodávající vystaví fakturu nejdříve v den dodáni a převzetí zboží kupujícím,
faktura musí obsahovat:
- označeni faktury a její číslo,
- název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
- předmět plněni a datum zdanitelného plněni,
- označeni bankovního spojeni prodávajícího,
- udáni ceny zboží, údaje o dmi z přidané hodnoty,
- další údaje dle obecně závazných právních předpisů.
kupující může do data splatnosti faktum vrátit:
obsahuje - ii nesprávně cenově údaje,
-

4,

chybí - ii ve faktuře některá z náležitostí.

Lhůta splatnosti: Doba splatnosti jednotlivých
dohodnuta na 30 dni od data vystaveni faktu'y-

faktur za jednotlivé dodávky je

W. Dodací podmínky
Místem dodání zboží je: Pracoviště klinické mikrobiologie

1.
l
i
C
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Termin dodání: prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 14 dnů po obdrženi
objednávky (pIati pro reagencie). Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží dle
konkrétní kupní smlouvy je splněna okamžikem předání zboží kupujícímu. Kupující je
povinen provést řádnou pžejímku dodaného zboží a převzetí zboží prodávajícímu
potvrdit na dodacím listu. Nebezpečí Škody na zboží přechází v takovém případě na
kupujícího okamžikem, kdy rnu prodávající umožni nakládat se zbožím.

v. Záruky

y

t

1.

prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedeni podie této smlouvy a
konkrétních kupních smluv.

2.

Vady jakosti zjistitelné kupujícím při přeiimce zboží a vady množství zboží je nutno
reklamovat okamžitě při převzetí zboží, jinak nároky z odpovědnosti za vady nevznikají.
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3.

prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží, do konce jehož doby minimálni
trvanlivosti (expirační doby) zbývají ke dni dodáni zboží minimálně tři měsíce. Zboží, u
něhož bude ke dni jeho dodáni kupujícímu zbývat do konce expirační doby méně než tři
měsíce, může být dodáno pouze po předchozí dohodě a s výslovným souhlasem
odpovědného zaměstnance kupujícího. Ujednání tohoto odstavce neplatí pro zboží,
jehož celková expirační doba je kratší než čtyři měsíce.

4.

Za předpokladu, že kupující splnil své závazky vyplývající z této smlouvy, poslg'tuje
prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce expirační doby uvedené na zboží.

5.

Närolšj Z odpovědnosri za vady zboží uplatňuje kupující u prodávajícího písemně
reklamačním listem. V reklamačním listě musí být uveden popis vady a jejich projevů a
druh nároku kupujícího plynoucí z vad zboží (viz níže). Nároky z odpovědnosti za vady
je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu potě, co kupující vady äistí.

6.

Jestliže má dodané zboží vady, může kupující podle své volby požadovat:
a)
b)
c)
d)

jde-li o vady provedeni a jakosti - dodání náhradního zboží za zboží vadné,
vadné zboží je povinen vrátit,
jde-li o vady množství - dodáni chybějícího množství,
jde-li o vady právní - odstraněni těchto vad,
nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

vi. Doba trvání

l.

Tato Smlouva nabude platnosti a účinnosti ihned po jejím podepsáni oběma Stranami a
uzavírá se na dobu neurčitou, pokud nebude ukončena kteroukoli ze Stran podle niže
uvedeného článku VIII.

vil Ukončení

1.

Kterákoli Strana může ukončit tuto Smlouvu po uplynutí prvních 5 let jejího trvání
(dále jen ,Minimálni doba trvání") doručením písemné výpovědi, s výpovědní lhůtou 3
měsíce. výpovědní lhůta začíná plynout prvním dnem kalendářniho měsíce
bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Straně.

2.

Vedle odstavce VIII.I je prodávající dále oprávněn, bez ohledu na jakékoli jiné právo
nebo právni prostředek, který může mít k dispozici, ukončit tuto Smlouvu (jako celek,
nebo její část) odstoupením s okamžitou účinnosti podaným prodávajícímu písemně
kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy (tj. i v průběhu Minimálni doby trvání), jestliže:
a)

Kupující bude v prodlení s jakoukoli platební povinnosti stanovenou
v této Smlouvě o více jak 30 dnů a neáedná nápravu do 30 dnů po
obdrženi písemného upozornění prodávajícím.

b)

Kupující poruší kterékoli ustanoveni této Smlouvy a toto porušeni
nenapraví ke spokojenosti prodávajícího do třiceti (30) dnů od
obdrženi písemného oznámení, v němž jej prodávající vyzve k nápravě.

vIILZáruky

1.

Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedeni podle této smlouvy a
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konkrétních kupních smluv.

2.

Vady jakosti zjistitehiě kupujícím při přejímce zboží a vady množství zboží le nutno
reklamovat okamžitě při převzetí zboží, jinak nároky z odpovědnosti za vady nevznikají.

3.

Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží, do konce jehož doby minimálni
trvanlivosti (exspirační doby) zbývají ke dni dodáni zboží minimáhíě tři měsíce. Zboží, u
něhož bude ke dni jeho dodáni kupujícímu zbývat do konce exspirační doby méně než
tři měsíce, může být dodáno pouze po předchozí dohodě a s výslovným souhlasem
odpovědného zaměstnance kupujícího. Ujednání tohoto odstavce neplatí pro zboží,
jehož celková exspirační doba je kratší než čtyři měsíce.

4.

Za předpokladu, že kupující splnil své závazky vyplývající z této smlouvy, poskytuje
prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce exspirační doby uvedené na zboží.

5.

Nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující u prodávajícího písemně
reklamačním listem. V reklamačním listě musí být uveden popis vady a jejich projevů a
druh nároku kupujícího plynoucí z vad zboží (viz níže). Nároky z odpovědnosti za vady
je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co kupující vady zjistí.

6.

Jestliže má dodaně zboží vady, může kupující podle své volby požadovat:
a)
b)
c)
d)

jde-li o vady provedení a jakosti - dodáni náhradního zboží za zboží vadné,
vadné zboží je povinen vrátit,
jde-li o vady množství - dodání chybějícího množství,
jde-li o vady právni - odstranění těchto vad,
nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

ix. Sankce

1.

V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou faktury, má prodávající právo
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025 % z fakturovaně částky za každý den
prodlení.

x. Všeobecná ujednáni

l.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a uzavírá se na dobu neurčitou.

2.

Tato smlouva může být jednostranně vypovězena bez uvedení důvodu. výpovědní doba
je tři měsíce a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla
písemná výpověď doručena druhé straně.

3.

Jakékoli zrněny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny
podpisem obou stran. jýto dodaúg' se stanou nedílnou součásti této smlouvy.

4.

Veškeré informace, jež si smluvní strany navzájem poskytnou, jsou označeny jako
důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna je poslg'tnout třetí osobě ani
použit v rou)oru s jejich účelem pro své potřeby.

5.

Všechny přílohy. této smlouvy jsou její nedílnou součástí.
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6.

Tato smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý jednotlivě bude
považován za originál.

Hodonín
V ............... dne

.

. 2017

V Praze dne:?{ ±Z 2017

1 í 'iz 2017

za kupujícího

za prodávajícího
Dia

I·'i!řä'"'""

RNDr. Milan Šrot
ředitel a jednatel společnosti

Příloha l: položkový ceník
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