
SMLOUVA NA DODÁVKU SPOTŘEBNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO  MATERIÁLU PRO 

PROVÁDĚNÍ HEMODIAL ÝZY A ON-LINE HEMODIAFILTRACE VČETNĚ OBNOVY 

HEMODIALYZAČNÍCH MONITORŮ 
 

 
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku v platném znění 
 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany: 

 
Obchodní firma: 

Sídlo: 

Zastoupený: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zápis v OR: 

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. 

Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 

Ing. Davidem Prokešem, jednatelem 

45790884 

CZ699003038 

XXX  

XXX 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13731 

 

(dále také jako "Prodávající" nebo "strana prodávající") 

 

a 
 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Doručovací adresa: 

Zastoupený: 
 
 
 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zápis v OR: 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 

Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ: 500 03 

Jana Maláta 491, 504 01 Nový Bydžov 

Janou Holanovou a Milanem Zápotockým, ZH 

Královéhradeckého kraje a.s., zastoupeným Ing. Petrem 

Raabem, jednateli 

28181662 

CZ28181662 

XXX  

XXX 

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28241 
 

(dále také jako "Kupující", "strana kupující" nebo "zadavatel") 
 
 

 
po vzájemné dohodě uzavírají tuto 

 

 
SMLOUVU NA DODÁVKU SPOTŘEBNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU PRO 

PROVÁDĚNÍ HEMODIALÝZY A ON-LINE HEMODIAFILTRACE VČETNĚ OBNOVY 

HEMODIALYZAČNÍCH MONITORŮ 
 

 
(dále jen jako "Smlouva"): 
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PREAMBULE 
 

 
A  Smluvní strany úvodem konstatují, že tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na 

realizované zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem "Dodávka spotřebního 

zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně 

obnovy hemodialyzačních monitorů", která byla Kupujícím jako centrálním zadavatelem 

poptávána v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek , ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), evidenční číslo zakázky 

Z2017-026877, dle ust. § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ pro pověřující zadavatele 

zdravotnická zařízení v Královéhradeckém kraji, tj. Oblastní nemocníce Trutnov a.s., 

IČO: 260 00 237, M. Gorkého 77, Trutnov, PSČ: 541 21; Oblastní nemocnice Náchod 

a.s., IČO: 260 00 202, Purkyňova 446, Náchod, PSČ: 547 69; Oblastní nemocnice 

Jičín a.s., IČO: 260 01 551, Bolzanova 512, Jičín, PSČ: 506 43. Smluvní strany si 

sjednávají, že se při výkladu této Smlouvy jako právního jednání bude přihlížet rovněž 

k obsahu podané nabídky a průběhu zadávacího řízení. 

 
B. Kupující je obchodní společností, vytvořenou za účelem centrálního zadávání veřejných 

zakázek pro jednotlivá zdravotnická zařízení v Královéhradeckém kraji. 
 

 
1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Kupujícího a 

Prodávajícího při výpůjčce 40 ks hemodialyzačních přístrojů, z toho 12 ks typ: 

5008/5008S CorDiax do Oblastní nemocnice Trutnov a.s., 16 ks typ: 5008/5008S 

CorDiax do Oblastní nemocnice Náchod a.s., 12 ks typ: 5008/5008S CorDiax do 

Oblastní nemocnice Jičín a.s. (dále jen "Přístroje"), Prodávajícím Kupujícímu dle této 

Smlouvy a dodávkách spotřebního zdravotnického materiálu pro jejich provoz. 

Technická specifikace Přístrojů je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy. 

1.2. Prodávající je povinen na základě této Smlouvy dodávat Kupujícímu na předem určené 

místo spotřební zdravotnický materiál (dále jen "Zboží"), jehož seznam včetně 

jednotkových cen tvoří přílohu č. 1 této  Smlouvy (Cenová tabulka) a je její nedílnou 

součástí. Prodávající se zavazuje dodávat Zboží v jakosti odpovídající účelu, pro který 

budou Zboží zdravotnická zařízení v Královéhradeckém kraji používat. 

1.3. Předmětem  této  Smlouvy  je  závazek  strany  prodávající  dodávat  a  převádět  straně 

kupující vlastnické právo ke Zboží vždy na výzvu Kupujícího učiněnou postupem dle čl. 

2 této Smlouvy, a závazek strany kupující zaplatit za dodané Zboží Prodávajícímu kupní 

cenu dle přílohy č. 1 této Smlouvy. 

1.4. Dále je předmětem této Smlouvy závazek strany prodávající přenechat straně kupující 

Přístroje a zavazuje se mu umožnit jejich dočasné užívání dle této Smlouvy. Strana 

prodávající se dále zavazuje zajišťovat u uvedených Přístrojů odborný a technický 

servis v místě plnění, a to po celou dobu trvání Smlouvy. 

1.5. Prodávající se zavazuje zajistit v termínu dle požadavku Kupujícího školení 

zaměstnanců zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji o používání Zboží a 

Přístrojů. 
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2. DODÁVKY 

2.1. Koupě dle této Smlouvy bude probíhat po částech na základě aktuálních potřeb 

Kupujícího. Prodávající je povinen Kupujícímu dodávat Zboží a převádět vlastnické 

právo ke Zboží v čase a množství uvedeném v písemné výzvě Kupujícího, a to 

maximálně v množství stanoveném touto Smlouvou. 

2.2. Písemnou výzvu Kupující doručí Prodávajícímu elektronicky.  Doručení výzvy Prodávající 

Kupujícímu potvrdí e-mailem, na kontakty uvedené v čl. 9 této Smlouvy. 

2.3. Lhůta pro předání dodávky počíná běžet okamžikem, kdy je výzva doručena 

Prodávajícímu. 

2.4. Právním titulem pro dodávku a převod vlastnického práva ke Zboží je tato kupní 

Smlouva. Výzva Kupujícího pouze určuje dobu a rozsah jednotlivé dílčí dodávky. 

2.5. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že Kupující je povinen odebrat Zboží uvedené 

v Příloze č. 1 této Smlouvy v množství uvedeném jako minimální v čl. 2.6. této Smlouvy. 

2.6. Kupující je oprávněn, resp. povinen postupně odebírat  Zboží  v těchto  ročních 

objemech: 

2.6.1. Dialyzátory Low flux 

a) plocha 1,2 - 1,6 m2 (maximálně 3.500 ks/rok, předpokládaný odběr 3.150 

ks/rok), 

b) plocha  1,7 - 2,0 m2  (maximálně 5.000 ks/rok, předpokládaný  odběr 4.500 

ks/rok), 

c) plocha > 2 m2  (maximálně 500 ks/rok, předpokládaný odběr 450 ks/rok). 

2.6.2. Dialyzátory High flux 

a) plocha 1,2 - 1,6 m2 (maximálně 4.000 ks/rok, minimálně 3.600 ks/rok), 

b) plocha 1,7- 2,0 m2 (maximálně 4.000 ks/rok, minimálně 3.600 ks/rok), 

c) plocha > 2,0 m2 (maximálně 1.000 ks/rok, minimálně 900 ks/rok). 

2.6.3. Kupující je oprávněn předpokládaný odběr dialyzátorů Low flux zcela nebo z 

části nahradit odběry ekvivalentního množství dialyzátorů High flux o stejné 

kategorii rozmezí ploch membrán (viz čl. 2.6.1. a 2.6.2.). Předpokládaný odběr 

uvedený v čl. 2.6.1. je tedy závazný s tím, že může být naplněn dialyzátory 

Low flux nebo dialyzátory High flux dle požadavků Kupujícího. Takto odebrané 

dialyzátory High flux se nezapočítávají do limitů minimálních odběrů 

stanovených samostatně pro dialyzátory High flux v odst. 2.6.2. 

2.6.4. Dialyzační sety: 

a) bez obsahu ftalátů pro hemodialýzu s on-line plněním při přípravě 

dialyzačního monitoru bez potřeby vaků s NaCI (maximálně 9.000 ks/rok, 

minimálně 8.100 ks/rok), 

b) bez obsahu ftalátů pro on-line pre i post diluční hemodiafiltraci s on-line 

plněním při přípravě dialyzačního monitoru bez potřeby vaků s NaCI 

(maximálně 9.000 ks/rok, minimálně 8.100 ks/rok), 

2.6.5. Dialyzační jehly 

a)   maximálně 36.000 ks/rok, minimálně 32.400 ks/rok, 

2.6.6. Bikarbonátový  dialyzační koncentrát 

a) bikarbonátové patrony pro hemodialýzu min. 650g (maximálně 9.000 ks/rok, 

minimálně 8.100 ks/rok), 
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b) bikarbonátové patrony pro on-line hemodiafiltraci min. 750g (maximálně 9.000 

ks/rok, minimálně 8.100 ks/rok), 

2.6.7. Pyrogenní filtry 

a)  v množství  odpovídajícím  maximálně  18.000 terapiím/rok,  minimálně  16.200 

terapií/rok, 

2.6.8. Desinfekce 

a)  v množství  odpovídajícím  maximálně  18.000 terapiím/rok,  minimálně  16.200 

terapií/rok, 

2.6.9. Kyselé dialyzační koncentráty libovolného složení 

a)   maximálně 18.000 ks/rok, minimálně 16.200 ks/rok 

2.7. Kupující je povinen uvést ve výzvě jméno pověřené osoby k převzetí Zboží, místo 

dodání Zboží a čas převzetí Zboží v místě dodání. 

2.8. Prodávající je  oprávněn výzvu  a plnění dílčí dodávky  v ní uvedené odmítnout  pouze 

v případech, kdy odporují této kupní Smlouvě. 

2.9. Pokud Prodávající nepotvrdí přijetí výzvy, považuje se výzva rovněž za doručenou a 

potvrzenou ve smyslu ustanovení čl. 2.2 této Smlouvy: 

uplynutím lhůty XXX pracovních dnů od okamžiku doručení výzvy Prodávajícímu, 

aniž je v této lhůtě Kupujícímu doručen protinávrh nebo odmítnutí výzvy, 

zahájením plnění ze strany prodávajícího, 

resp. prvním ze shora uvedených okamžiků. 

2.10. Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení § 2098 občanského zákoníku se na tuto 

Smlouvu nepoužije. 

2.11. Kupující si vyhrazuje právo neodebrat v každém roce Zboží v celém maximálním 

sjednaném rozsahu. Uplynutím doby, na kterou je tato Smlouva sjednána, závazek 

Kupujícího k odběru zbytku Zboží zaniká. Tento způsob zániku závazků z této Smlouvy 

nezakládá žádná práva Prodávajícího na peněžité ani jiné protiplnění. 
 

 
3. ZÁSOBY, MÍSTO A DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ 

3.1. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je Prodávající povinen Zboží dodat do místa 

dodání ve lhůtě XXX pracovních dnů ode dne odeslání výzvy Kupujícím. Termínem 

dodání se rozumí den předání Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím v místě dodání dle 

čl. 3.3 této Smlouvy. 

3.2. Prodávající  se  zavazuje  Zboží  zabalit  a  připravit  pro  přepravu  způsobem,  který  je 

vhodný a obvyklý pro takový druh Zboží a který zajistí uchování a ochranu Zboží před 

jeho poškozením. 

3.3. Prodávající se zavazuje Zboží dle jednotlivých výzev dodat do místa dodání.  Kupující 

je oprávněn místo dodání Zboží změnit, a to písemně, nebo elektronicky, nejpozději 

XXX hodin před dohodnutou dobou dodání Zboží do místa dodání. 

3.4. Prodávající je povinen se Zbožím předat dodací list a veškerou další dokumentaci 

související s dodávkou Zboží na konkrétní výzvy. Prodávající je povinen Kupujícímu 

zaslat dodací list také v elektronické podobě. 

3.5. Kupující se zavazuje prostřednictvím svého pověřeného zástupce zabezpečit při převzetí 

Zboží základní převzetí a správné uskladnění dodaného Zboží. Základní převzetí   

spočívá   v kontrole   počtu   palet   nebo   kompletních   balíků   se   Zbožím. S 

dodaným Zbožím obdrží Kupující dodací list. 
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3.6. Kontrolu řádnosti a včasnosti dodávky Zboží dle každé výzvy, zejména  počtu položek 

v dodávce a jejich věcnou shodu s konkrétní výzvou k dodávce a dodacím listem, a 

prohlídku dodaného Zboží (dále jen "detailní prohlídka") provede Kupující do XXX dnů 

od převzetí  Zboží  v místě  dodání  Zboží  a  v této  lhůtě  také  případně  uplatní  

práva z vadného plnění vztahující se k převzatému Zboží. 

 
4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Prodávající prodává Kupujícímu Zboží za ceny uvedené v Příloze 1 této Smlouvy 

(Cenová tabulka). 

4.2. Cena Zboží dohodnutá v této Smlouvě je považována za pevnou cenu, kterou nelze po 

dobu platnosti Smlouvy měnit bez souhlasu obou smluvních stran. 

4.3. Cena Zboží zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s realizací dodávky Zboží 

dle této Smlouvy, to je zejména náklady na dopravu, clo, pojištění, obaly Zboží a 

podobně. Dále zahrnuje náklady a odměnu na školení zaměstnanců zdravotnických 

zařízení dle čl. 1.5 této Smlouvy a náklady na výpůjčku a zajištění údržby a servisu 

hemodialyzačních přístrojů. 

4.4. Smluvní  ceny za Zboží jsou  stanoveny  bez daně z přidané hodnoty. K smluvní  ceně 

bude přičtena daň z přidané  hodnoty  dle  platného  a  účinného znění  zákona  o dani 

z přidané hodnoty. 

4.5. Úhrada kupní ceny bude rozložena na 2 splátky. Splatnost první splátky ve výši XXX 

% z ceny Zboží bude XXX dnů od data dodání Zboží do příslušného zdravotnického 

zařízení Královéhradeckého kraje. Splatnost další splátky ve výši XXX % bude XXX 

dnů ode dne doručení Zboží do příslušného zdravotnického zařízení Královéhradeckého 

kraje. 

4.6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, nebo 

bude obsahovat chybné cenové údaje, nebo cenové údaje v rozporu s Přílohou 1. této 

Smlouvy, nebo bude obsahovat  chybné množstevní údaje v rozporu s příslušným 

potvrzeným dodacím listem je Kupující oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data 

jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, 

event. vystavit nový daňový doklad, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě počíná 

běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu  Kupujícímu. 

Množství Zboží, které bude Prodávající Kupujícímu prodávat, je stanoveno výzvou 

Kupujícího a bude se řídit výhradně potřebou Kupujícího. 
 

 
5. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ 

5.1. Práva z vadného plnění, tj. za vady Zboží, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zboží má vady, není-li Prodávajícím 

dodáno ve sjednaném množství, kvalitě (jakosti), provedení, nebo není-li způsobilé ke 

smluvenému, jinak obvyklému užití. Dále má Zboží vady, není-li plně funkční. 

5.2. Prodávající je zavázán z práv z vadného plnění Kupujícímu vyplývajících z vad Zboží v 

souladu s ust. § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, a to po dobu XXX měsíců od nabytí vlastnického práva Kupujícího ke Zboží. 

Prodávající se zavazuje dodávat Zboží nejpozději před uplynutím poloviny expirační 

lhůty stanovené výrobcem, současně zbývající exspirační lhůta pro Kupujícího nesmí 

být kratší než záruka poskytovaná dle této Smlouvy. 
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5.3. Kupující není povinen k převzetí Zboží, které vykazuje zjevné vady.  Odmítnutím 

převzetí vadného Zboží se Kupující nedostává do prodlení s plněním této Smlouvy. Zboží 

nepřevzaté z důvodů zjevné vady je považováno za Zboží nedodané řádně a včas. 

5.4. Pokud při detailní prohlídce dodaného Zboží Kupujícím bude zjištěna vada v kvalitě či 

množství dodaného Zboží, odchylka v počtu položek Zboží v dodávce nebo ve věcné 

shodě položek v dodávce vzhledem k této kupní Smlouvě nebo konkrétní výzvě k 

dodávce, uplatní Kupující práva z vadného plnění. Zboží, které bude předmětem 

uplatnění práv z vadného plnění, bude Prodávajícím bez zbytečného odkladu vyměněno 

za bezvadné Zboží v souladu s touto kupní Smlouvou a konkrétní výzvou k dodávce. 

Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně 

odpovídající jeho právu na slevu, které smluvní strany tímto stanoví ve výši 

odpovídající kupní ceně příslušné položky vadného Zboží. Daňový doklad ohledně 

reklamované dodávky Zboží bude upraven v souladu s reklamací, nebo pokud již 

fakturace proběhla, bude neprodleně vystaven opravný daňový doklad. 
 

 
6. VÝPŮJČKA  PŘÍSTROJŮ 

6.1. Prodávající se Kupujícímu zavazuje přenechat Přístroje ve stavu způsobilém užívání a 

zavazuje se mu umožnit jejich užívání po dobu XXX let od účinnosti této Smlouvy. 

6.2. Prodávající se zavazuje tyto Přístroje dodat Kupujícímu na místo Kupujícím určené do 

XXX týdnů ode dne doručení písemné výzvy zaslané Kupujícím 
Prodávajícímu. 

6.3. Kupující je oprávněn tyto Přístroje užívat způsobem přiměřeným jejich povaze a 

Prodávající je povinen tyto Přístroje udržovat ve stavu způsobilém pro toto užívání, a to 

na své náklady. V případě zjištění vady Přístrojů Kupujícím se Prodávající zavazuje tyto 

vady odstranit do XXX dnů od jejich nahlášení Prodávajícímu. V případě, že nebude 

možné vadu přístroje odstranit do XXX dnů od okamžiku nahlášení závady, je 

Prodávající povinen poskytnout   Kupujícímu   na   dobu   odstraňování   vady   náhradní   

Přístroj. V případě neodstranitelných závad Přístroje je Prodávající povinen vadný přístroj 

nahradit jiným Přístrojem. 

6.4. Kupující  je   oprávněn   přístroje   užívat   dle   potřeby,   jejich   nevyužívání   nezakládá 

povinnost Kupujícího Přístroje Prodávajícímu vrátit. Kupující je oprávněn Přístroje 

přenechat k užívání i jiným osobám, a to i bez svolení Prodávajícího. 

6.5. Prodávající se zavazuje zajistit instalaci Přístrojů dle pokynů Kupujícího a servis 

Přístrojů po celou dobu výpůjčky, a to do XXX hodin od oznámení jeho potřeby 

Kupujícím formou elektronické objednávky. Prodávající se dále zavazuje zajistit v 

termínu dle požadavku Kupujícího školení zaměstnanců zdravotnických zařízení v 

Královéhradeckém kraji o používání Přístrojů a předat k Přístrojům potřebnou 

dokumentaci, zejm. návody k použití. 

 
7. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO 

7.1. Prodávající prohlašuje, že Zboží prodávané na základě této Smlouvy má doklad 

prokazující shodu požadovaného výrobku - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 

Sb., označení shody CE (shoda výrobku s příslušnými předpisy EU) a odpovídá 

příslušným technickým, odborným a jiným normám a obecně závazným právním 

předpisům platným v ČR, tam, kde je vyžadováno, přičemž Prodávající tento soulad 

trvale kontroluje.  V případě,  že  se  ukáže  uvedené  prohlášení   Prodávajícího  jako 
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nepravdivé, neúplné nebo zavádějící, Zboží, jehož se závadný stav  týká,  je 

považováno za Zboží nedodané řádně a včas. Nepředání dokladů dle tohoto ustanovení 

je považováno za vadu plnění. 

7.2. Prodávající se zavazuje do XXX dnů ode dne uzavření této Smlouvy předat Kupujícímu 

ke všem položkám Zboží uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy kompletně vyplněný 

produktový list v elektronické formě na základě vzoru předaného Kupujícím, který bude 

obsahovat informace o složení, výrobci a registraci Zboží ve smyslu zvláštních 

právních předpisů. Tento list se Prodávající zavazuje aktualizovat pro každý druh Zboží 

při každé změně údajů obsažených na produktovém listu. V případě nesplnění této 

povinnosti nese Prodávající právní odpovědnost za škody vzniklé v důsledku 

nesprávně uvedených údajů v produktovém listu. 

7.3. Prodávající je povinen realizovat dodávky originálním Zbožím, případně originálním 

alternativním Zbožím, přičemž pod pojmem alternativní Zboží se rozumí originální 

výrobek, který zcela vyhovuje potřebám zdravotnických zařízení v Královéhradeckém 

kraji. V případě pochybnosti, co je originálním alternativním Zbožím, je rozhodující 

stanovisko Kupujícího. 

7.4. Prodávající prohlašuje, že Zboží splňuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci 

zadávacího řízení, na základě kterého dochází k uzavření této Smlouvy. 

7.5. V případě, že se ukáže uvedené prohlášení Prodávajícího jako nepravdivé, neúplné 

nebo zavádějící, považuje se dodané Zboží za Zboží nedodané řádně a včas. 

7.6. Prodávající se zavazuje nejpozději se Zbožím doložit uceleného průvodce pro uživatele 

(dokumentace-katalog, příbalové letáky atd.) v češtině. Prodávající se dále zavazuje

 poskytnout     Kupujícímu     a     jednotlivým      zdravotnickým      zařízením v 

Královéhradeckém kraji přístup (elektronický) ke knihovnám týkajícím se preanalytiky, 

zejména odběrových systémů. 

 
8. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 

8.1. Smluvní strany se pro případ prodlení Prodávajícího s dodávkou Zboží do místa 

dodání anebo pro případ neúplnosti dodávky Zboží dohodly, že Prodávající je povinen 

Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši XXX % z hodnoty nedodaného Zboží  za 

každý den prodlení s dodáním Zboží či jeho části. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Prodávající poruší povinnost dle čl. 6.2. 

této Smlouvy, je povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši XXX % z hodnoty 

Přístroje, u kterého nebyla tato povinnost splněna, a to za každý den prodlení. 

8.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 
 

 
9. MÍSTO DORUČOVÁNÍ 

9.1. Všechna oznámení a sdělení požadovaná a plynoucí  z této  Smlouvy   musí  být písemná 

a budou považována za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, elektronickou 

poštou nebo doporučenou poštou na následující adresy : 

 

Prodávající: firma 

osoba 

adresa 

tel. 

e-mail 

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. 

XXX 

Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 

XXX 

XXX 

mailto:martin.tryml@fmc-ag.com
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Kupující:  firma 

Osoba 

adresa 

tel. 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 

XXX 

Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov 

XXX 

e-mail XXX 
 

 
10. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

10.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem dodání Zboží do jednotlivých 

zdravotnických zařízení dle této Smlouvy, tedy do místa dodání. Tento okamžik je 

zároveň i okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího. 

 
11. OCHRANA DÚVĚRNÝCH INFORMACÍ 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že přílohy této Smlouvy tvoří obchodní tajemství.  Smluvní 

strany   se dále zavazují,   že   uchovají   v tajnosti   veškeré   informace,   které získají v 

souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním a které nejsou veřejně přístupné. V této 

souvislosti se smluvní strany zavazují zajistit utajení těchto informací získaných též 

všemi svými zaměstnanci. Obě smluvní strany se zavazují zajistit utajení výše 

uvedených informací   získaných   i dalšími osobami,   které   pověří   dílčími   úkoly v 

souvislosti s realizací této Smlouvy. Za porušení povinností vyplývajících z tohoto 

odstavce nebude považováno sdělení informací osobám, které jsou oprávněny na 

základě zákona takové informace vyžadovat, a to v rozsahu, v jakém je k tomu zákon 

opravňuje, nebo zveřejnění této Smlouvy na profilu zadavatele nebo v registru smluv v 

rozsahu vyžadovaném zákonem. 

11.2. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nebudou považovat informace 

dodané druhou stranou, které 

o jsou nebo se stanou, nikoli však chybou přijímací strany, veřejně známými, 

o byly  přijímající  straně  známy  již  v době,  kdy  byly zveřejněny,  jak  prokazují 

písemné dokumenty, 

o byly nezávisle získány  přijímající stranou bez odkazování  se nebo používání 

informací obdržených od poskytující strany. 

11.3. Ustanovení odstavců 11.1 a 11.2 tohoto článku Smlouvy se vztahují jak na období 

platnosti této Smlouvy, tak na období po ukončení účinnosti této Smlouvy. 
 

 
12. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

12.1. Smlouva se uzavírá na dobu XXX let. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu 

oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

12.2. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí i 

bez udání důvodů, zaslanou kteroukoliv ze smluvních stran, s výpovědní dobou XXX 

měsíců, která začne běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi 

druhé smluvní straně. 

12.3. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající podstatným 

způsobem porušuje povinnosti pro něj z této Smlouvy plynoucí, zejména nedodává-li 

Zboží v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě. 

12.4. Odstoupení od Smlouvy dle čl. 12.3 této Smlouvy  musí být učiněno písemně a musí 

být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně . 
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12.5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 

uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní 

ustanovení § 1793 NOZ. 
 

 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Tuto Smlouvu je možné změnit pouze dodatkem v písemné formě. 

13.2. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, budou vykládány a interpretovány v souladu se 

zákony české republiky, a veškeré případné spory této Smlouvy se týkající budou 

rozhodovány obecnými soudy české republiky. Smluvní strany se dohodly, že pro účely 

veškerých právních vztahů mezi smluvními stranami vyplývajících z této Smlouvy platí 

následující: (i) ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen..NOZ") se vylučuje možnost, aby se odpověď s 

dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, stala přijetím 

nabídky, (ii) ustanovení § 558 odst. 2, věta druhá, NOZ se neuplatní a obchodní 

zvyklost tedy nemá přednost před ustanoveními  zákona,  jež  nemají donucující  účinky,  

(iii) Prodávající  přebírá  podle § 1765 NOZ riziko změny  okolností, 

(iv) odlišně od zákona smluvní strany  ujednávají, že Prodávající  nemůže odepřít 

plnění, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 NOZ. 

13.3. Pokud by některý bod této Smlouvy byl v současnosti nebo v budoucnosti v rozporu s 

právními normami platnými na území české republiky, nebo se stal neplatným či 

nevymahatelným, ostatní   body   této   Smlouvy,   jakož   i   Smlouva   celá,   zůstávají 

v platnosti. 

13.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom z nich. 

13.5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich 

skutečné a svobodné vule, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím 

obsahem bezvýhradně souhlasí, což stvrzují níže uvedenými vlastnoručními podpisy. 
 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1: Cenová tabulka (dle nabídky dodavatele) 

Příloha č. 2: Technická specifikace přístrojů (dle nabídky dodavatele) 
 
 

 
Prodávající Kupující 

 
V ............................ dne .................. ... V ............................ dne 1.2.2018  

 
 
 
 
 

 


