
 

 

DÍLČÍ SMLOUVA UZAVÍRANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY NA DODÁVKY 

SAD PRO INKONTINENCI - INKONTINENČNÍ ABSORPČNÍ PODLOŽKY 

č. 001/2018 
 

 
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: 

Bella Bohemia s.r.o. 

Vlastibořská 2789/2, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00 

Mgr. Slawomirem  Podrazou, jednatelem 

26723476 

CZ26723476 

XXX 

XXX 

oddíl C, vložka 89661 vedená u Městského soudu v Praze 

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

 

 
 

a 
 

Obchodní firma: Centrální  zdravotnická  zadavatelská  s.r.o. 

Sídlo: Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ: 500 03 

Doručovací adresa: Jana Maláta 491, Nový Bydžov, PSČ: 504 01 

Zastoupená: Mgr. Janou Holanovou a Milanem Zápotockým, ZH 

Královéhradeckého kraje a.s., zastoupeným Ing. Petrem 

Raabem, jednateli 

IČO: 28181662 

DIČ: CZ28181662 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zápis v OR: 

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 
 
 
 

DÍLČÍ SMLOUVA UZAVÍRANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY NA DODÁVKY 

SAD PRO INKONTINENCI - INKONTINENČNÍ ABSORPČNÍ PODLOŽKY 

(dále jen jako "Smlouva"): 
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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 22. 11. 2017 Centrální zdravotnickou zadavatelskou s.r.o. na straně 

kupující a Bella Bohemia s.r.o. a HARTMANN - RICO a.s. a MSM spol. s.r.o. 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. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do konce účinnosti Rámcové dohody (s 

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. 
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Přílohy: 

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

[v souladu s Písemnou výzvou a nabídkou Prodávajícího] 
 

 
 
 
 

Prodávající Kupující 

 
V Praze dne 21.2.2018 

 
 
 
 
 

Mgr. Slawomir Podraza 

jednatel Bella Bohemia s.r.o. 

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

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 


