
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany

1. Prodávající: Innova Medical, s.r.o.
Sídlo: Velká Dobrá, Pražská 499, okres Kladno, PSČ 273 61
Jednající: Ing. Jaroslavem Zahradníkem, jednatelem
IČ:
DIČ: CZ28360931
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 220775940/0300

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu
v Praze, oddíl C vložka 136082

dále jen „prodávající“

a

2. Kupující: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
se sídlem: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČ: 00064173 DIČ: CZ00064173
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 805211008/2700
zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.5.2012 č.j.: MZDR
17266-III/2012, kterým se mění a doplňuje rozhodnutí ministra zdravotnictví
ze dne 25.11.1990 č.j. OP-054-25.11.90
zastoupená: Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA, ředitel nemocnice
dále jen „kupující"

jako smluvní strany

uzavírají dnešního dne v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších právních předpisů, tuto

RÁMCOVOU KUPNÍ SMLOUVU

I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava závazných podmínek dodávek zdravotnických
prostředků dle Přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, (dále jen "zboží")
prodávajícím kupujícímu, kterými se budou po dobu její účinnosti smluvní strany řídit při realizaci
dodávek zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího. Zboží bude určeno výhradně pro Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34.

1.2. V rámci jednotlivých objednávek kupujícího, na základě kterých budou realizovány jednotlivé
dodávky zboží, se prodávající zavazuje odevzdávat kupujícímu zboží v množství, druhu a za
podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje objednané zboží dle jednotlivých
objednávek převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dle čl. III. této smlouvy.

1.3. Smluvní strany si jsou povinny po uzavření této rámcové smlouvy do 3 pracovních dnů navzájem
písemně označit osoby jednající jejich jménem nebo jednajících v jejich zastoupení k naplnění
účelu této smlouvy jakož i oprávněné uzavírat jejich jménem dílčí kupní smlouvy a to včetně
příslušných kontaktních údajů. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu
písemně sdělit druhé smluvní straně změnu v osobě oprávněné jednat jejím jménem nebo v jejím
zastoupení včetně příslušných kontaktních údajů.



II.  
Rámcové podmínky koupě a prodeje zbo í 

 
2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje uzavírat s kupujícím dílčí kupní smlouvy, na základě 

kterých bude dodávat kupujícímu zbo í, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy, a které 
bude v dy přesně specifikováno v ka dé dílčí kupní smlouvě, a převádět na kupujícího vlastnické 
právo k dodávanému zbo í. 

2.2. Kupující se touto smlouvou zavazuje uzavírat s prodávajícím dílčí kupní smlouvy, na základě 
kterých bude přebírat od prodávajícího řádně a včas dodané zbo í a platit kupní cenu za podmínek 
sjednaných v této smlouvě nebo dílčích kupních smlouvách.  

2.3. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, která nebudou výslovně sjednána v dílčích kupních 
smlouvách, se budou řídit touto rámcovou smlouvou.  

 
III. 

Dílčí kupní smlouvy 
 
3.1. Dílčí kupní smlouvy budou uzavírány na základě 

a) písemných smluv uzavřených v listinné podobě, nebo 
b) písemných objednávek kupujícího (dále té  jen „objednávka“), není-li dále ujednáno jinak. 

3.2. Dílčí kupní smlouva uzavřená v listinné podobě musí obsahovat zejména identifikaci smluvních 
stran, specifikaci zbo í, jeho mno ství a datum dodání. Dále musí obsahovat výslovný odkaz na 
tuto rámcovou smlouvu ve vztahu k úpravě práv a povinností smluvních stran, které nebudou dílčí 
kupní smlouvou výslovně řešeny. Dílčí kupní smlouva je uzavřena okam ikem, kdy je podepsána 
oběma smluvními stranami, a tímto okam ikem nabývá účinnosti, neobsahuje-li odkládací 
podmínku účinnosti. Podpisy smluvních stran musí být obsa eny na té e listině. Okam ikem 
uzavření nabývá dílčí kupní smlouva účinnosti, není-li ujednáno jinak.  

3.3. Objednávka musí obsahovat zejména identifikaci smluvních stran, specifikaci zbo í, jeho 
mno ství a datum dodání. Dále musí obsahovat výslovný odkaz na tuto rámcovou smlouvu ve 
vztahu k úpravě práv a povinností smluvních stran, které nebudou v objednávce výslovně řešeny. 

3.4. Objednávku zasílá kupující prodávajícímu písemně listinou prostřednictvím provozovatele 
poštovních slu eb, faxem nebo elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě. Prodávající je 
povinen písemně potvrdit kupujícímu přijetí objednávky zaslanou prostřednictvím provozovatele 
poštovních slu eb, faxem nebo elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě, a to nejpozději ve 
lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Dílčí kupní smlouva je uzavřena 
okam ikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky prodávajícím; tímto okam ikem 
nabývá dílčí kupní smlouva účinnosti, nevyplývá-li z objednávky odkládací podmínka. Nepotvrdí-
li prodávající ve výše sjednané lhůtě přijetí objednávky, návrh kupujícího na uzavření dílčí kupní 
smlouvy není prodávajícím akceptován a dílčí kupní smlouva není uzavřena. 

3.5. V neodkladných případech můe kupující objednat od prodávajícího zbo í telefonicky s tím, e 
kupující následně zašle bez zbytečného prodlení prodávajícímu objednávku obsahující nále itosti 
ve smyslu čl. III.3.3. této smlouvy způsobem sjednaným v čl. III.3.4. této smlouvy. Akceptuje-li 
prodávající objednávku kupujícího učiněnou telefonicky ještě před doručením písemné 
objednávky, a  dojde-li k dodání zbo í prodávajícímu kupujícím ještě před doručením objednávky, 
dojde k uzavření dílčí kupní smlouvy okam ikem podpisu dodacího listu kupujícím, která tímto 
okam ikem nabývá účinnosti; tím nezaniká povinnost kupujícího zaslat prodávajícímu řádným 
způsobem písemnou objednávku na takto dodané zbo í a prodávající je povinen následně tuto 
objednávku písemně potvrdit. 

 
 
 
 
 
 



IV. 
Realizace dodávek, nabytí vlastnického práva 

 
4.1. Místem plnění dodávky je konsignační sklad příslušného úseku kupujícího podle objednávky 

v prostorách Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.  
4.2. Dodáním zbo í se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zbo í potvrzuje kupující 

prodávajícímu na dodacím listě podpisem osoby oprávněné jednat jménem kupujícího nebo v jeho 
zastoupení. 

4.3. Vlastnické právo ke zbo í na kupujícího přechází okam ikem jeho převzetí a potvrzení dodacího 
listu kupujícím. Tímto okam ikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na převzatém zbo í. 

 

V.  
Ceny a platební podmínky 

 
5.1. Kupní cena zbo í je stanovena dohodou smluvních stran. Výše kupní ceny zbo í je uvedena 

v ceníku prodávajícího v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a je uvedena bez 
DPH. K této ceně bude připočítána a kupujícím uhrazena příslušná DPH ve výši stanovené 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Kupní cena je cenou zahrnující 
veškeré, v době uzavření této smlouvy předpokládané i nepředpokládané náklady spojené 
s odevzdáním (dodávkou) zbo í do místa plnění dle čl. IV.4.l. této smlouvy, tedy veškeré náklady, 
které mohl prodávající s vynalo ením veškeré odborné péče v době uzavření této smlouvy jako  i 
dílčích smluv předpokládat, tj. zejména náklady na balení, jako  i náklady na dopravu (přepravu) a 
pojištění do místa plnění, náklady vzniklé v souvislosti s manipulací se zbo ím, skladováním, 
vyhotovením potřebné dokumentace, případné clo a dovozní poplatky, ostatní správní poplatky 
apod. Ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou platné od 1. 1. 2016. 

5.2. V případě, e dojde ke změně maximálních úhrad zdravotnických prostředků ze strany 
zdravotních pojišťoven nebo ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv, případně dojde ke 
změnám v cenové regulaci zdravotnických prostředků, smluvní strany jsou povinny projednat a 
dohodnout nové ceny nejpozději do 30 pracovních dní od data oznámení změn maximálních úhrad 
nebo změny cenové regulace. Změnu ceny lze provést písemným dodatkem této rámcové 
smlouvy. 

5.3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu na jeho účet kupní cenu za dodané zbo í, které nebude 
vykazovat vady. Faktura bude prodávajícím vystavena na ka dou dodávku zbo í na základě 
výdejky odeslané osobou pověřenou správou konsignačního skladu na adresu prodávajícího 
písemně listinou zaslanou prostřednictvím provozovatel poštovních slu eb, faxem nebo 
elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě. Splatnost faktur za jednotlivá plnění 
poskytovaná prodávajícím na základě dílčích kupních smluv bude v dy stanovena v příslušné 
objednávce kupujícího. 

5.4. Faktura musí kromě nále itostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat tyto 
údaje: 
a) označení faktury a její číslo, 
b) označení smluvních stran, jejich sídla, IČO popřípadě DIČ, 
c) obsah dodávky, 
d) penění částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření mno ství, 
e) celkovou fakturovanou částku a nále itosti pro účely daně z přidané hodnoty, 
f) okam ik vyhotovení účetního dokladu, 
g) okam ik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okam ikem vyhotovení účetního 

dokladu, 
h) den odeslání faktury a lhůta její splatnosti (splatnost bude určena kupujícím v objednávce), 
i) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
j) razítko a podpis odpovědné osoby. 
 
K faktuře musí být přilo en/y/ dodací list/y/ za fakturované zbo í. 
 
 



5.5. V případě, e prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je 
právem kupujícího takovou fakturu do uplynutí doby splatnosti vrátit s vyznačením důvodu 
vrácení. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. U opravené 
nebo nové faktury běí nová lh ůta splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší ne  doba 
splatnosti původní faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běet p ůvodní 
doba splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s placením. Celá doba splatnosti běí 
znovu od doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu, pokud nebude mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak. 

5.6. Prodávající a kupující si mohou sjednat samostatnou smlouvou podmínky, za nich  bude 
prodávající poskytovat kupujícímu finanční obratové bonusy za zbo í odebrané kupujícím za 
sjednané rozhodné období. Bude-li taková smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena, 
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v takové smlouvě výslovně neupravené se budou 
řídit touto smlouvou. 

5.7. Odstoupí-li kupující od této smlouvy a dílčích kupních smluv za podmínek dále sjednaných, je 
prodávající oprávněn po adovat na kupujícím zaplacení ceny pouze za bezvadné, předané a 
kupujícím převzaté zbo í podle dílčích kupních smluv, na základě kterých došlo k plnění ze strany 
prodávajícího před okam ikem odstoupení.  

VI.  
Kvalita zbo í, průvodní dokumentace, záruka za jakost 

 
6.1. Prodávající na základě uzavřené dílčí kupní smlouvy odevzdává kupujícímu zbo í v ujednaném 

mno ství, jakosti, provedení a termínu prosté všech právních vad. 
6.2. Prodávající se zavazuje, e jím dodané zbo í si uchová u itné vlastnosti, popsané v průvodní 

dokumentaci a při dodr ení podmínek stanovených prodávajícím v návodu k u ívání, po celou 
dobu své pou itelnosti. V případě, e prodávající dodá zbo í, které neodpovídá tomuto závazku, je 
kupující oprávněn zbo í reklamovat. 

6.3. Prodávající je povinen zajišťovat bezplatně, pravidelně a včas produktový a aplikační servis se 
zřetelem na správnou funkci a aplikaci produktu v klinické praxi. V Příloze č. 3, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy, jsou uvedeny osoby prodávajícího odpovědné za produktový a 
aplikační servis včetně jejich kontaktních údajů. 

6.4. Prodávající poskytuje kupujícímu na veškeré dodávané zbo í záruku za jakost, a to tak, e doba 
pou itelnosti veškerého dodaného zbo í bude v okamiku jeho dodání a převzetí činit nejméně 
75% celkové doby pou itelnosti uvedené v průvodní dokumentaci, ne však méně ne  šest měsíců. 
Prodávající můe dodat zbo í s kratší dobou pou itelnosti jen po předchozím písemném souhlasu 
kupujícího. 

6.5. Není-li v objednávce kupujícím výslovně uvedeno jinak, zavazuje se kupující respektovat při 
objednávání skupinové balení, která prodávající uvedl v Příloze č. l této smlouvy. 

6.6. Dodávka zbo í je pova ována za kompletní, je-li se zbo ím dodána následující průvodní 
dokumentace: dodací list s uvedením názvu, kódu výrobku, mno ství jednotlivých druhů zbo í v 
rozdělení dle výrobních čísel, resp. šar í, počtu ks v balení, cena za kus bez DPH a s DPH, popř. 
cena za balení. 

6.7. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 2 - Pojistný certifikát výrobce zbo í pro případy 
poškození zdraví nebo úmrtí pacienta z důvodu selhání zbo í specifikovaného v Příloze č. 1 
smlouvy. Jestli e dodavatelem zbo í je distributor výrobce, je dodavatel povinen dolo it 
oprávnění distribuce potvrzením výrobce. Potvrzení výrobce je uvedeno v Příloze č. 4, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy. Na písemnou výzvu kupujícího je prodávající povinen předlo it 
aktuální pojistný certifikát výrobce zbo í pro případy poškození zdraví nebo úmrtí pacienta nebo 
aktuální potvrzení výrobce k oprávnění distribuce zbo í a to bez zbytečného odkladu. 

 
 
 
 
 
 



VII. 
 Reklamace 

 
7.1. Kupující je oprávněn dodané zbo í reklamovat následovně: 

a) vady mno ství do 24 hodin od okam iku převzetí zbo í, 
b) vady jakosti: 

ba) zjevné do 10 dnů ode dne převzetí zbo í, 
bb) skryté vady po celou dobu pou itelnosti zbo í. 

7.2. Kupující můe reklamaci u kupujícího uplatnit písemně listinou zaslanou ve formě doporučeného 
dopisu prostřednictvím poskytovatele poštovních slu eb, faxem nebo elektronicky prostřednictvím 
veřejné datové sítě. Pro posouzení včasnosti uplatnění práva reklamace je rozhodné datum 
podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání faxu, event. datum odeslání 
reklamace elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě. 

7.3. Pro práva kupujícího z vad zbo í, na které se vztahuje záruka za jakost, se pou ijí přiměřeně 
ustanovení občanského zákoníku upravující práva z vadného plnění (zejména § 2106 a § 2107 
občanského zákoníku). 

7.4. V případě, e orgán státního dohledu nebo mezinárodní orgán se stejnou nebo podobnou 
pravomocí nařídí sta ení z pou ívání určitého druhu zbo í, je prodávající povinen toto zboí 
odebrat od kupujícího zpět na vlastní náklady a uhradit kupujícímu poměrnou část kupní ceny 
odpovídající ceně vráceného zbo í. Právo na náhradu škody způsobené kupujícímu zůstává tímto 
ustanovením nedotčeno. 

7.5. V případě, e prodávající nebude schopen z kapacitních nebo kvalitativních důvodů realizovat 
včasné a pravidelné dodávky, kupující si vyhrazuje právo objednat ekvivalenty zbo í u jiných 
dodavatelů a vyúčtovat prodávajícímu případný rozdíl v cenách zbo í. Kapacitním nebo 
kvalitativním důvodem se pro potřeby smlouvy rozumí nedodání objednaného zbo í po dobu 10 
pracovních dnů. 

 
VIII. 

Sankční ujednání 
 

8.1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za ka dé jednotlivé 
porušení povinností uvedených v čl.VI.6.1., čl. VI.6.6. této smlouvy. 

8.2. Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč při porušení povinností 
uvedených v čl. VI.6.7. věty čtvrté a čl. IX.9.2. této smlouvy. 

8.3. Smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu na jeho bankovní účet na základě jeho 
písemné výzvy do30 dnů od jejího doručení. 

IX. 
Pojištění prodávajícího 

 
9.1. Prodávající prohlašuje s ohledem na účel této smlouvy a charakter dodávaného zbo í slou ícího 

k poskytování zdravotních slu eb kupujícím, e má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností na minimální limit pojistného plnění 15.000.000,Kč. 
Certifikát pojištění tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

9.2. Prodávající je povinen kdykoli předlo it objednateli na jeho po ádání aktuální doklad prokazující 
trvání pojištění z odpovědnosti za škodu a to bez zbytečného odkladu. 

 
X. 

 Doba trvání smlouvy a mo nosti jejího ukončení 
 

10.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Smlouva a z ní vzniklá práva a povinnosti končí ke dni, 
v něm  kupující uzavře rámcovou kupní smlouvu o dodávkách zbo í dodávaného prodávajícím 
podle této rámcové kupní smlouvy nebo zbo í obdobného se smluvní stranou, která byla vybrána 
kupujícím jako nejvhodnější uchazeč v rámci řízení o veřejné zakázce podle příslušných 



právních předpisů. 
10.2. Tuto smlouvu jako  a dílčí kupní smlouvy lze ukončit 

a) písemnou dohodou, 
b) písemnou výpovědí, 
c) písemným odstoupením od smlouvy. 

10.3. Tuto smlouvu a dílčí kupní smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Podpisy 
smluvních stran musí být na té e listině. 

10.4. Výpovědí můe ukon čit ka dá smluvní strana tuto smlouvu jen společně s vypovězením 
některých nebo všech platně uzavřených a účinných dílčích kupních smluv a to i bez udání 
důvodu. Výpověď lze dát písemně listinou zaslanou doporučeným dopisem druhé straně 
prostřednictvím provozovatele poštovních slu eb a výpovědní doba činí 1 měsíc počínaje prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v něm  byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně. V případě, e druhá smluvní strana výpověď nepřevezme či doručení výpovědi 
jinak zmaří, má se za to,  byla doručena třetí den po odevzdání výpovědi provozovateli 
poštovních slu eb k jejímu doručení na poslední známou adresu smluvní strany, jí  je výpověď 
určena. 

10.5. Odstoupit jednostranně od této smlouvy lze pouze se současným odstoupením od některé 
z dílčích kupních smluv nebo všech dílčích kupních smluv uzavřených smluvními stranami, které 
byly uzavřeny platně a jsou účinné, s účinky do budoucna pro podstatné porušení této smlouvy, 
přičem  za podstatné porušení této smlouvy se pova uje: 
a)   na straně kupujícího nezaplacení ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší ne  1 měsíce po 

uplynutí splatnosti, 
b) na straně prodávajícího, jestli e nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a pokud nezjednal 

nápravu ani v dodatečné k tomu kupujícím písemně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí 
být kratší ne  5 dnů.  

10.6. Odstoupit od této smlouvy a všech dílčích kupních smluv můe smluvní strana rovně v p řípadě, 
e v pr ůběhu plnění na základě dílčích kupních smluv druhá smluvní strana vstoupí do likvidace 
nebo bude-li proti ní zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek, 
nebo se druhá smluvní strana stane jinak platebně neschopnou. 

10.7. Smluvní strany se dále dohodly, e odstoupení, tak jak je sjednáno v tomto článku smlouvy, musí 
být učiněno písemně listinou zaslanou doporučeným dopisem prostřednictvím provozovatele 
poštovních slu eb druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy 
bylo doručeno druhé smluvní straně; pro podmínky doručení se u ije obdobně ujednání 
čl.X.10.4. věty třetí této smlouvy. 

10.8. Odstoupením od této smlouvy a jednotlivých nebo všech dílčích kupních smluv nejsou dotčena 
práva kupujícího na zaplacení smluvní pokuty prodávajícím, práva kupujícího na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinností prodávajícím, ani ujednání, která vzhledem ke své povaze zavazují 
smluvní strany i po odstoupení.  

 

XI.  

Závěrečná ustanovení 

 
11.1. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

smluvních stan vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1740, § 1757 odst. 2, odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 občanského zákoníku. 

11.2. Prodávající se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nepostoupit 
ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti zejména pohledávky vyplývající z této smlouvy na 
třetí osobu či osoby. 

11.3. Smluvní strany se zavazují, e veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit 
smírně dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla mo ná, budou všechny spory z této smlouvy 
vzniklé a vzniklé v souvislosti s touto smlouvou řešit v řízení u věcně a místně příslušného soudu 
České republiky, přičem  smluvní strany se dohodly, e místně příslušným soudem pro případné 
řešení sporů bude soud příslušný podle sídla kupujícího. 

11.4. Smluvní strany se zavazují, e údaje vyplývající z předmětu plnění této smlouvy neposkytnou 



třetí straně, s výjimkou kontrolních orgánů, zpracovatelů účetnictví smluvních stran a auditorů 
nebo nestanoví-li tak právní předpis. 

11.5. Dnem podpisu této smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání a dohody týkající se předmětu 
této smlouvy mezi smluvními stranami, pokud byly uzavřeny. 

11.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
11.7. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen ve formě písemných dodatků postupně číslovaných, 

je  podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Prodávající se zavazuje bez předchozího 
výslovného písemného souhlasu kupujícího nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či 
povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu či osoby. 

11.8. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této smlouvy neplatným, nezákonným nebo 
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé 
smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, 
které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní 
význam. 

11.9. Na práva a povinnosti v této smlouvě se pou ijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, zejména § 2079 a násl.  

11.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 

• Příloha č. 1: Seznam zbo í a ceník 

• Příloha č. 2: Pojistný certifikát výrobce zbo í 

• Příloha č.3: Seznam osob prodávajícího odpovědných za produktový a 
aplikační servis 

• Příloha č. 4: Potvrzení výrobce zbo í o oprávnění distribuce 

• Příloha č. 5: Certifikát pojištění prodávajícího 

11.11. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost 
originálu, přičem  ka dá ze smluvních stran obdr í po jednom vyhotovení smlouvy. 

11.12. Smluvní strany prohlašují, e si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetly, jejímu 
obsahu rozumí a souhlasí s ním, smlouvu sjednávají podle jejich pravé a svobodné vůle a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
V Praze dne: 26.5.2016     V Praze dne: 13.6.2016 
 
 
Prodávající:      Kupující: 
 
 
 
 
………………………                                                      ……………………………………. 
Ing. Jaroslav Zahradník, jednatel         Fakultní nemocnice Královské Vihohrady 
                                                                                        Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA 
                                                                                                      ředitel nemocnice 
 



Druh materiálu
Navržená 
fakturační 

cena
VZP kód

stent periferní balonexpandibilní 56331
56331
56331
56331
65018
38891
56330

stent periferní samoexpandibilní 59643
59643

PTA balónky .035" 58001
58001

PTA balónky pro cévy o velkých průměrech 54352
54353
54354

PTA balónky .018", .014" (RX) 54351
54351
54351

Katétry vodící 53558
46029

Katétry kalibrační 52316
Zavaděče ke katetrům 54370

54346
54350
54349
54348
50875
52315
52316
52317
52318
52319
52319

Vodiče řiditelné 50392
53552

Pro :Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pracoviště angiologie
Cenová nabídka společnosti Innova medical s.r.o. 2016

Název výrobku Sazba DPH
Fakturační cena s 

DPH
kusy v balení VZP Max

Palmaz Genesis .018 on Slalom 15% 1 26 880,00 Kč
Palmaz Genesis .035 on Opta 15% 1 26 880,00 Kč

Palmaz Blue .014 on Aviator 15% 1 26 880,00 Kč
Palmaz Blue .018 on Slalom 15% 1 26 880,00 Kč

Palmaz  XL 15% 1 28 560,00 Kč
Palmaz Large 15% 1 14 366,04 Kč

Smart Control 15% 1 24 800,00 Kč
Palmaz Genesis (XD) 15% 1 24 360,00 Kč

Powerflex PRO 21% 1 8 295,00 Kč
Smart Long 15% 1 24 800,00 Kč

Maxi LD -14, 15, 16 mm 21% 1 14 175,00 Kč
Powerflex Extreme 21% 1 8 295,00 Kč

Maxi LD - 22, 25 mm 21% 1 23 625,00 Kč
Maxi LD -18, 20 mm 21% 1 18 900,00 Kč

Slalom 21% 1 11 526,90 Kč
Savvy/Savvy Long/Sleek 21% 1 11 526,90 Kč

Vista Brite Tip GC 21% 1 5 019,00 Kč
Aviator 21% 1 11 526,90 Kč

SuperTorque MB 21% 1 1 787,50 Kč
Vista Brite Tip IG 21% 1 4 300,00 Kč

Avanti+ 11 cm (s miniGW) 21% 5 773,90 Kč
Avanti+ 11 cm (bez miniGW) 21% 5 658,40 Kč

Avanti+  5,5 cm (s miniGW) 21% 5 924,00 Kč
Avanti+  5,5 cm (bez miniGW) 21% 5 808,50 Kč

Avanti+ Transradial kit 21% 5 1 050,00 Kč
Avanti+ 23 cm 21% 5 1 201,20 Kč

Brite  Tip ISI 23cm F4-F11                  21% 5 1 787,50 Kč
Brite  Tip ISI 11cm F4-F11                21% 5 999,60 Kč

Brite  Tip ISI 45cm F5-F9                        21% 5 2 599,00 Kč
Brite  Tip ISI 35cm F5-F9                        21% 5 2 163,80 Kč

Brite  Tip ISI 90cm F6-F8 21% 5 3 128,20 Kč
Brite  Tip ISI 55cm F5-F9                        21% 5 3 128,20 Kč

SV-5 SGW .018 180 STR 21% 5 3 695,00 Kč
Storq 21% 5 3 274,00 Kč

SV-8 SGW .018 180 STR 21% 5 3 695,00 Kč



Druh materiálu
Navržená 
fakturační 

cena
VZP kód

Pro :Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pracoviště angiologie
Cenová nabídka společnosti Innova medical s.r.o. 2016

Název výrobku Sazba DPH
Fakturační cena s 

DPH
kusy v balení VZP Max

Palmaz Genesis .035 on Opta 15% 1 26 880,00 Kč53552
50389

Katétry angiografické 54358
53563
53563
53565

Kavální filtry 58002
53558

Dne: 26.5.2016 Podpis: Ing. Jaroslav Zahradník, jednatel

Stabilizer, ATW 21% 5 3 600,30 Kč
SV-8 SGW .018 180 STR 21% 5 3 695,00 Kč

Tempo 4, 5F 21% 5 1 002,80 Kč
SuperTorque 4, 5, 6F 21% 5 797,00 Kč

Nylex 21% 5 567,00 Kč
Tempo Aqua 4, 5F 21% 2 1 002,80 Kč

Optease RVC katetr 10F 15% 1 5 019,00 Kč
Trapease, Optease 15% 1 32 550,00 Kč


