
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

obchodní firma: Havlíčkův Brod, příspěvkováNemocnice 
organizace
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod 
Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel 
společnosti 
001 79 540 
CZ00179540 
17938-521/0100

zapsaná v obchodním rejstříku Pr 876 vedená u Krajského soudu v Hradci Královéu 
(dále jen jako „kupující“)

sídlo:
zastoupena:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

A

BIP Medical CZ, s.r.o.
Bohunická cesta 843/17, 664 48 Moravany 
Martin Jakubec, jednatel společnosti 
057 86 860 
CZ05786860 
4531813359/0800

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98038 
(dále jen jako „prodávající“)

obchodní firma: 
sídlo:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

společně v textu jen „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu (dále jen „smlouva“):

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro dodávky 
zdravotnického materiálu, dále jen „zboží, jak je toto vymezeno v odstavci 
2.2., prodávajícím kupujícímu.

2.2. Prodávající bude za podmínek stanovených touto smlouvou dodávat 
kupujícímu a kupující bude od prodávajícího odebírat zboží, jehož přesná 
specifikace včetně cen za zboží je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy (dále 
pro účely této smlouvy, jejích příloh jen „zboží“), a to dle požadavků 
kupujícího uvedených v dílčích objednávkách.

III. Kontaktní údaje

3.1. Je-li dle této smlouvy vyžadováno doručení jakékoliv písemnosti (např. 
objednávky, oznámení, odstoupení, výpovědi), budou písemnosti doručovány 
následovně:

3.2. V případě písemností určených kupujícímu:
na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám odpovědné osoby: 

 nebo e-mailem na adresu: cz.



3.3. V případě písemností určených prodávajícímu:
na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám odpovědné 
osoby Martina Jakubce nebo e-mailem na adresu:

IV. Cena plnění

4.1. Prodávající bude zboží fakturovat kupujícímu dle kupní ceny konkrétně 
specifikované v Příloze č. 1 této kupní smlouvy.

V. Všeobecné dodací podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží na základě jeho 
jednotlivých objednávek kupujícího, které mohou být v písemné, faxové, 
telefonické nebo elektronické formě na email obiednavkv@bipmedical.cz , 
nejpozději do 3 pracovních dní od potvrzení přijetí objednávky prodávajícím 
(prodávají potvrdí e-mailem). Nebude-li objednávka prodávajícím potvrzena 
nejpozději do 3 pracovních dní, má se zato, že prodávající tuto 
neakceptovat. Dodávky budou probíhat dle potřeby kupujícího.

5.2. V případě, že prodávající nebude schopen zboží dle objednávky nebo jeho 
část v termínu uvedeném v objednávce dodat, je povinen o tom kupujícího 
informovat písemným oznámením zaslaným kupujícímu nejpozději následující 
pracovní den po přijetí objednávky, a dodat kupujícímu na základě příslušné 
objednávky v požadovaném termínu pouze tu část objednaného zboží, 
kterou je prodávající schopen dodat, ledaže kupující prodávajícímu v téže 
lhůtě vhodným způsobem oznámí, že na částečné dodávce zboží nemá 
zájem.

5.3. Nedílnou součástí každé dodávky bude doklad o předání a převzetí zboží 
(dodací list) spolu s daňovým dokladem, který bude obsahovat přesně 
definované zboží včetně dalších náležitostí stanovených platnými právními 
předpisy.

VI. Kupní cena, platební podmínky

6.1. Kupní cena jednotlivých druhů zboží je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy.
6.2. Platba za dodané zboží bude kupujícím prováděna na základě faktur 

splňujících náležitosti daňového dokladu vystavených prodávajícím a 
doručených kupujícímu. Prodávající je oprávněn fakturu vystavit nejdříve po 
převzetí zboží dle jednotlivé dílčí kupní smlouvy kupujícím.

6.3. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena převodním příkazem na účet 
prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy, případně na účet uvedený 
v příslušné faktuře, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty.

6.4 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se 
dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci 
daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné 
části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.
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VII. Finanční bonus

7.1. Smluvní strany se dohodly, že kupujícímu bude poskytnut finanční bonus 
určený postupem dle Přílohy č. 1 této kupní smlouvy. Ustanovení o finančním 
bonusu se vztahuje na zboží prodávajícím dodané a kupujícím odebrané za 
kalendářní čtvrtletí, bez ohledu na skutečnost, zda již došlo k úhradě kupní 
ceny takového zboží.

7.2. Prodávající po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí vyúčtuje finanční 
bonus a předloží toto vyúčtování kupujícímu k odsouhlasení a po schválení 
prodávající vystaví opravný daňový doklad s vyčíslením souhrnného základu 
daně za dřívější uskutečněná zdanitelná plnění a příslušené sazby DPH, 
splatnost opravného daňového dokladu činí 30 kalendářních dnů a zašle 
kupujícímu.

Vlil. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

8.1. Odpovědnost za vady zboží, záruka za jeho jakost a právní vady zboží se, se 
řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Prodávající poskytuje 
kupujícímu záruku za jakost příslušného dodávaného zboží, a to do uplynutí 
jeho expirační lhůty. Záruční doba počíná běžet ode dne, v němž kupující 
převzal předmět koupě.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit jen písemnými číslovanými dodatky, které 
podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

9.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si toto znění smlouvy přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek.

9.3. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy byla oběma smluvními stranami 
podepsána. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv (informačním 
systému veřejné správy). Zveřejnění smlouvy zajistí kupující. Smluvní strany se 
dohodly, že pro účely zveřejnění se příloha č. í rámcové kupní smlouvy 
považuje za obchodní tajemství prodávajícího.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nich každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom.

9.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace a ceník zboží, Objem finančního bonusu

V Havlíčkově Brodě dne: V Moravanech dne: 2.1.2018

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
(kupující)



Příloha č. 1 k rámcové kupní smlouvě ze dne: 2.1.2018
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