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Příloha č. 2 rámcové dohody 
Vzor dílčí smlouvy 

 

 
DÍLČÍ SMLOUVA UZAVÍRANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY NA DODÁVKY SAD 

PRO INKONTINENCI - INKONTINENČNÍ ABSORPČNÍ PODLOŽKY 
 

 
v souladu s ustanovením § 2079 a násl. 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: 
 

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

 
 
 

a 
 
 

 Obchodní firma: 

Sídlo: 

Doručovací adresa: 

Zastoupená: 
 
 
 

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, Nový Bydžov, PSČ: 504 01 

Janou Holanovou a Milanem Zápotockým, ZH 

Královéhradeckého kraje a.s., zastoupeným Ing. Zuzanou 

Bartošovou, jednateli 

28181662 

CZ28181662 

XXX 

XXX 

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28241 

 

(dále jen společně jako "Kupující", "strana kupující" nebo "zadavatel") 
 
 
 

po vzájemné dohodě uzavírají tuto 
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DÍLČÍ SMLOUVA UZAVÍRANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY NA DODÁVKY SAD 

PRO INKONTINENCI - INKONTINENČNÍ ABSORPČNÍ PODLOŽKY 

 
(dále jen jako  "Smlouva"): 

 

 
PREAMBULE 

 

 
Smluvní strany úvodem konstatují, že tato Smlouva je uzavírána na základě čl. 1 a 2 

Rámcové smlouvy na dodávky sad pro inkontinenci - inkontinenční absorpční podložky, 

uzavřené dne ............... Centrální zdravotnickou zadavatelskou s.r.o. na straně 

kupující a MSM spol. s.r.o. a Bella Bohemia s.r.o . a HARTMANN - RICO a.s. na straně 

prodávajících (dále jen jako "Rámcová dohoda"). 
 
 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při dodávkách Zboží. 

Seznam Zboží, který se Prodávající zavazuje dodat dle této Smlouvy je vymezen 

v příloze č. 1 této Smlouvy [bude doplněno v souladu s Písemnou výzvou a nabídkou 

Prodávajícího]. 

1.2. Kupující se zavazuje za řádnou dodávku Zboží dle této Smlouvy uhradit Prodávajícímu 

sjednanou kupní  cenu ·dle  přílohy  č.  1 této  Smlouvy  [bude  doplněno  v souladu 

s Písemnou výzvou a nabídkou Prodávajícího]. 

 
2. DODÁVKY 

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

Kupujícího   způsobem   upraveným   v Rámcové   dohodě.   Prodávající   je   povinen 

.Kupujícímu dodávat Zboží dle přílohy č. 1 této Smlouvy a převádět vlastnické právo 

k tomuto Zboží v čase a množství uvedeném ve výzvě Kupujícího dle čl. 4.4. Rámcové 

dohody, a to do vyčerpání množství stanoveného v příloze č. 1 této Smlouvy. 

2.2. Právním titulem pro dodávku a převod vlastnického práva ke Zboží je tato Smlouva. 
 

 
3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí 

Rámcovou dohodou a právním řádem české republiky. 

3.2. V případě eventuálního rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Rámcové dohody 

budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové dohody. Tím není nijak dotčeno 

právo smluvních stran v případě potřeby dohodnout  si v rozsahu, ve kterém to není 

v rozporu s předcházející větou, podrobnější či upřesňující smluvní podmínky, než jsou 

obsaženy  v Rámcové  dohodě,  vždy  však   musí  v takovémto   případě  postupovat 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3.3. Tato Smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do konce účinnosti Rámcové dohody (s 
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výjimkou dle čl. 11.2., 11.3. a 11.5. Rámcové dohody) nebo do vyčerpání sjednaného 

množství dle přílohy č. 1 této Smlouvy, resp. do okamžiku, který nastane dříve. 

3.4. Jakékoli změny, dodatky či doplňky této Smlouvy musí být činěny v písemné formě, 

po předchozím vzájemném projednání a následném podpisu obou smluvních stran. 

Smluvní strany přitom musí postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5. Tato  Smlouva  je  vyhotovena  ve třech  (3)  vyhotoveních,  každý  s platností  originálu, 

z nichž obdrží dvě (2) vyhotovení Kupující a jedno  (1) vyhotovení Prodávající. 
 

 
Přílohy: 

Pfíloha č. 1 - Cenová tabulka (seznam Zboží, maximální množství a jednotkové ceny) 

[v souladu s Písemnou výzvou a nabídkou Prodávajícího] 
 
 
 

 
Prodávající Kupující 

 

 

V ............................ dne ................... .. V Novém Bydžově dne ................... .. 
 

 
 
 
 
 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 
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Příloha č. 3 
Vyhrazené změny závazku 

 

V souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen "zákona") si zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci níže uvedené změny závazku 

z rámcové dohody. 
 

 
1)    Změna umístění konsignačního skladu 

 

 
Zadavatel si vyhradil změnu závazku z důvodu změny umístění konsignačního skladu. 

Spotřební zboží bude v rámci veřejné zakázky dodáváno do místa dodání prostřednictvím 

konsignačního skladu, přičemž účastníci rámcové dohody byli povinni zahrnout do své 

nabídkové ceny taktéž náklady na dopravu zboží do konsignačního skladu. Umístění 

konsignačního skladu je dáno smluvním vztahem zadavatele s poskytovatelem logistických 

služeb, který v rámci plnění veřejné zakázky zajišťuje pro zadavatele fungování konsignačního 

skladu. V době zahájení zadávacího řízení (i uzavření rámcové dohody) byl konsignační sklad 

umístěn na adrese: XXX. 

 
V budoucnu za účinnosti rámcové dohody je možné, že proběhne zadávací řízení na 

výběr nového poskytovatele logistických služeb. 
 

 
V závislosti na výsledku zadávacího řízení na výběr poskytovatele logistických služeb je tedy 

možné, že v budoucnu dojde ke změně umístění konsignačního skladu. S ohledem na zásadu 

zákazu diskriminace nemůže zadavatel z objektivních důvodů dodavatelům v rámci 

zadávacího řízení na výběr poskytovatele logistických služeb stanovit přesné umístění 

konsignačního skladu. Z tohoto důvodu bude umístění konsignačního skladu vymezeno pouze 

obecně podmínkou určité maximální vzdálenosti od hranice města Hradec Králové. 

 
Jelikož by v souvislosti s případnou budoucí změnou umístění skladu mohlo dojít k navýšení 

nákladů na dopravu účastníků rámcové dohody, jejichž rozsah není v současné době možné 

předpovědět, rozhodl se zadavatel případné navýšení těchto nákladů účastníkům rámcové 

dohody kompenzovat způsobem popsaným níže. 

 
Každý účastník rámcové dohody v rámci své nabídky v zadávacím řízení vyplnil na krycím listu 

taktéž dojezdovou vzdálenost do současného konsignačního skladu v km, ze které vycházel 

při stanovení své nabídkové ceny. Zadavatel tento údaj požadoval z důvodu případného 

budoucího výpočtu zvýšených nákladů na dopravu. Pokud by v budoucnu došlo ke změně 

umístění konsignačního skladu, bude zadavatel o této skutečnosti účastníky rámcové dohody 

informovat a vyžádá si od nich stanovení aktualizované dojezdové vzdálenosti do skladu na 

nové adrese. Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo sdělené dojezdové vzdálenosti ověřit. 

Dojezdová vzdálenost dle krycích listů účastníků rámcové dohody: Bella Bohemia s.r.o. - 32 

km, HARTMANN - RICO a.s. - 45 km, MSM spol. s r.o. - 72 km. 
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Následně zadavatel předpokládá uzavření dodatku k rámcové dohodě, který bude obsahovat 

změnu adresy konsignačního skladu (tj. místa plnění) a případnou kompenzaci nákladů 

účastníků rámcové dohody dle způsobu určení popsaného níže. 

 
V případě, že dojezdová vzdálenost klesne, nebude tato skutečnost v ceně účastníků rámcové 

dohody zohledněna. Pokud se dojezdová vzdálenost v návaznosti na výsledek zadávacího 

řízení na poskytovatele logistických služeb zvýší, bude zadavatel zvýšené náklady účastníkům 

rámcové dohody kompenzovat, a to na základě souhrnné faktury vystavené účastníkem 

rámcové dohody vždy jedenkrát za měsíc podle počtu skutečně provedených cest/dodávek na 

základě dílčích smluv uzavřených na základě rámcové dohody v rámci minitendrů se 

zadavatelem. S ohledem na skutečnost, že rámcová dohoda se uzavírá na dobu XXX let, 

tedy nelze předem stanovit cenu pohonných hmot pro případnou kompenzaci nákladů na 

dopravu, rozhodl se zadavatel, že výpočet uvedených nákladů bude proveden způsobem dle 

vyhlášky č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely 

poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle jiného právního 

předpisu, který tento nahradí. Účastník rámcové dohody sám provede výpočet zvýšených 

nákladů na dopravu, a to následovně: 

 
spotřeba dle technického průkazu vozidla /100 km* rozdíl v dojezdové vzdálenosti 
v km* cena dle vyhlášky č. 440/2016 Sb. * počet cest za kalendářní měsíc =  zvýšené 
náklady účastníka rámcové dohody na dopravu. 

 

 
Na úhradu výsledného údaje (rozdílu v nákladech na dopravu) poté vystaví účastník rámcové 

dohody, se kterým byla uzavřena dílčí smlouva na základě rámcové dohody, zadavateli fakturu 

způsobem, jak bylo popsáno výše. 

 
Cena dle vyhlášky č. 440/2016 Sb. bude užita dle konkrétního typu vozidla buď pro motorovou 

naftu, nebo pro benzin automobilový 95 oktanů. Zadavatel nepřipouští uplatnění ceny pro 

benzin automobilový 98 oktanů. Účastník rámcové dohody na žádost zadavatele předloží 

doklad o způsobu provedení výpočtu, kopii technického průkazu vozidla, případně i potvrzení 

o počtu vykonaných cest za příslušný kalendářní měsíc. Zadavatel si vyhrazuje právo veškeré 

údaje rozhodné pro výpočet zvýšených nákladů na dopravu ověřit. 

 
V případě změny dojezdové vzdálenosti z důvodů na straně účastníků rámcové dohody 

nebude rozdíl v nákladech na dopravu jakkoli kompenzován. 

 
S ohledem na výše uvedené si zadavatel vyhradil změnu závazku z rámcové dohody 

(uzavření dodatku k rámcové dohodě), který upraví práva a povinnosti smluvních stran ve 

smyslu výše popsané vyhrazené změny. 

 
2)    Změna systému zásobování 

 

 
Zadavatel si dále vyhradil také změnu závazku z důvodu možné modifikace systému 

zásobování pověřujících zadavatelů. Tato případná změna představuje náhradní a 

nepreferovaný způsob zásobování pověřujících zadavatelů. 
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Dle ujednání čl. 4 rámcové dohody se zadavatel (kupující) zavazuje poskytovat účastníkům 

rámcové dohody (prodávajícím) logistické služby v rozsahu popsaném v tomto ujednání. Za 

poskytováni logistických služeb se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu odměnu ve výši 

XXX % z ceny dodaného materiálu bez DPH (srov. ujednání čl. 4.1. rámcové dohody). 

Refundace logistických služeb byla zohledněna v ceně účastníka rámcové dohody. 

 
V případě, že kupující nebude schopen zajistit pro prodávající logistické služby dle ujednání 

čl. 4.1. písm. a) - c) rámcové dohody,  oznámí tuto skutečnost  prodávajícímu  alespoň 

s měsíčním předstihem s určením data ukončení poskytování popsaných logistických služeb 

ve vymezeném rozsahu. V takovém případě bude prodávající povinen zajistit logistické služby 

dle ujednání čl. 4.1. písm. a) - c) rámcové dohody pro jím dodávané zboží vlastními silami. 

Logistické služby dle čl. 4.1. písm. d) rámcové dohody zajistí i nadále kupující (zadavatel). 

 
Základní podmínky změny závazku: 

 

 
- prodávající  není povinen zřídit speciální  konsignační sklad (zboží může 

skladovat v rámci svých běžných skladových možností), 

- prodávající zajistí dodání dodávek materiálu na adresy sídel pověřujících 

zadavatelů (nikoli tedy  na místa dodání,  kterých je  cca 600) s frekvencí  

maximálně 2x týdně v souladu s objednávkou kupujícího, 

- kupující objednává zboží podle aktuálních potřeb pověřujících zadavatelů, kteří 

zpravidla netvoří vlastní skladové zásoby (pouze v rámci běžné spotřeby na 

odděleních),  

- objednané  zboží  je  třeba  dodat  na  místo  dodání  nejpozději  do  XXX  dnů  od  

doručení objednávky, 

- ostatní práva a povinnosti se budou řídit zákonem, 

- po dobu trvání změny závazku prodávající nehradí kupujícímu odměnu za 

poskytování logistických služeb. 

 
V případě obnovení poskytování popsaných logistických služeb v plném rozsahu ze strany 

kupujícího, oznámí kupující tuto skutečnost alespoň s měsíčním předstihem s určením data 

obnovení systému. Od tohoto data kupující znovu zajistí poskytování logistických služeb 

v plném rozsahu. 

 
S ohledem na výše uvedené si zadavatel vyhradil změnu závazku z rámcové dohody 

(uzavření dodatku k rámcové dohodě), který upraví práva a povinnosti smluvních stran ve 

smyslu výše popsané vyhrazené změny. 
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