
Rámcová smlouva o dodávkách zboží 
 
 
 

Smluvní strany : 
 

Zafax Medical s.r.o. 
Sídlo:   U kněžské louky 2125/51, Praha - Žižkov, 130 00 
IČ:   01723081 
DIČ:   CZ01723081 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218189 
Jednatelem:   Ondřej Svoboda 
(dále jen dodavatel) 

 
a 

 
 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Sídlo:   Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 
Doručovací adresa:  Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram  
IČ:   27085031 
DIČ:   CZ27085031 
Jednající, jednatelem:  MUDr. Stanislav Holobrada 
Bankovní spojení: XXXXX 
Tel., emailové spojení:  +420 318 641 123 (318 641 511 – lékárna), reditelstvi@onp.cz 
(dále jen odběratel) 

 
Uzavřeli dnešního dne tuto rámcovou kupní smlouvu: 

 
Čl. I. 

Předmět smlouvy 
 

 
1.   Předmětem této smlouvy jsou opakující se dodávky farmaceutických výrobků, zdravotních potřeb, zdravotní 

techniky, kosmetického a drogistického zboží, (dále jen zboží) dodavatele odběrateli. 
 
 

Čl. II 
Objednávka zboží 

1.   Odběratel objednává u dodavatele zboží písemně (e-mailem, faxem apod.)(dále jen objednávka). 
 

2.   Dodavatel se zavazuje dodat zboží, požadované odběratelem v objednávce, co do jeho druhu a množství a 
specifikované pomocí šarže (LOT) na jednotlivých i kartových baleních. 

 
 

Čl. III. 
Dodání zboží 

1. Dodavatel se zavazuje objednané zboží dodat odběrateli spolu s doklady nutnými k jeho přejímce. 

2.   Doklady nutnými k přejímce zboží se rozumí faktura a dodací list. 

3.   Dodavatel se zavazuje, že dodací list bude obsahovat zejména název zboží a údaje o šarži. 
 

4.   Dodavatel se zavazuje dodávat zboží na doručovací adresu. V případě, kdy odběratel bude požadovat dodání 
zboží na jinou adresu, uvede takovou adresu v příslušné objednávce. 

 

 
 
 
 
 
 

Čl. IV 
Cena 

1. Cena zboží je určena v aktuálním firemním ceníku. 

mailto:reditelstvi@onp.cz


2.   Dodavatel je oprávněn cenu v ceníku jednostranně upravit. 
 

3.   Dodavatel je povinen změnu ceny zboží písemně oznámit odběrateli nejméně 14 dnů před datem účinnosti 
nového ceníku zboží, kdy takovéto oznámení může být učiněno e-mailem, faxem, poštou či osobním předá- 
ním ceníku v písemné podobě osobou k tomuto oprávněnou. 

 
 

 
Čl. V. 

Platební podmínky 
 

1. Odběratel se zavazuje cenu za odebrané zboží uhradit dodavateli, na základě jím vydaného daňového dokla- 
du - faktury. 

 

2.   Splatnost faktury se sjednává obecně na čtrnáct (14) dnů ode dne vystavení příslušné faktury. Délka splatno- 
sti se může u jednotlivých objednávek lišit dle dohody. 

 

3.   Úhradou faktury se při bankovním převodu rozumí den, kdy platba ceny dodávky zboží byla připsána na 
účet dodavatele. 

 
 

 
Čl. VI. 

Výhrada vlastnictví 
 

 
1.   Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele až úplným zaplacením kupní ceny za zboží dle čl. IV. této 

smlouvy. Odběratel má právo ještě před zaplacením kupní ceny postupovat toto zboží třetí osobě. 
 
 

 
Čl. VII. 

Zákaz distribuce, poučení 
 

1. Odběratel nesmí postupovat zboží třetím osobám, o kterých ví nebo musí vědět, že těmto třetím osobám 
nesmí být příslušné zboží postoupeno. Odběratel musí třetí osoby řádně informovat o všech případných 
rizicích či o způsobu použití zboží. 

 

 
 

Čl. VIII. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 
1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně někte- 

rých zákonů, dále jen “zákon”) odběratel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů 
společností Zafax Medical s.r.o. pro účely spolupráce, marketingové účely (zejména zasílání newsleterů) a 
organizování kongresů. Osobními údaji se rozumí údaje poskytnuté společnosti, tj. zejména jméno, příjme- 
ní (popř. název společnosti, IČO), telefon, emailová adresa. 

 
2. Osobní údaje bude společnost zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých obchod- 

ních zástupců. Odběratel souhlasí, aby se využívaly podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření 
obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají výrobků a služeb společnosti Zafax Medical 
s.r.o. 

 
 

Čl. IV. 
Všeobecná ustanovení 

 
1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoliv ze stran je oprávněna od smlouvy též odstoupit s 

okamžitou platností, jestliže druhá smluvní strana velmi vážně nebo opětovně po upozornění porušuje tuto 
smlouvu, nebo jestliže ani po upozornění druhou smluvní stranou neodstraní závadný stav ve svém jednání, 
které je v rozporu s touto smlouvou, s dobrými obchodními mravy nebo se závaznými právními předpisy 
České republiky. 

 
2.  Odběratel nesmí zprostředkovat uzavření smlouvy s odběratelem, o kterém ví nebo musí vědět, že tomuto 



 

 

odběrateli nesmí být příslušné zboží prodáno či služba zpřístupněna, resp. zprostředkovatel musí odběratele 
řádně informovat o všech případných rizicích či o způsobu použití zboží či služby. 

 

 
3.  Tuto smlouvu je každá ze stran oprávněna vypovědět bez udání jakéhokoliv důvodu s výpovědní lhůtou v 

délce trvání jednoho měsíce s tím, že tato výpovědní lhůta započne běžet první den měsíce následujícího po 
dni doručení této výpovědi druhé smluvní straně. 

 
3. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost a nezneužívat informace o kterých se dozvěděly 

v souvislosti s předmětem plnění a touto smlouvou (dále jen "důvěrné informace"), a chránit tyto informace 
před neoprávněnými osobami. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou důvěrné informace a podklady 
týkající se předmětu plnění a této Smlouvy rozšiřovat ani jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. Pokud kte- 
rákoliv ze stran porušením shora uvedeného způsobí druhé straně škodu, je povinna ji bezodkladně nahradit 
v plné výši. 

 
4. Obě smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace o druhé smluvní straně a jiných 

subjektech, které získají v souvislosti s realizací této smlouvy a které nejsou veřejně přístupné. 
 

5. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, e-mailem, dopo- 
ručenou poštou, nebo doručena kurýrní službou, ve všech případech stranám této Smlouvy na jejich příslu- 
šné adresy uvedené výše nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jaké- 
koli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím 
nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nasta- 
ne dříve. Strany se dohodly, že k doručování je možné použít i prostředků elektronické komunikace s tím, 
že za doručenou bude považována písemnost, když strana příjemce toto doručení totožnou formou potvrdí. 

 
6. Ustanovení o ochraně informací, rozsahu náhrady škody a řešení sporů zůstávají v platnosti i po skončení 

účinnosti této smlouvy, resp. po jejím vypovězení kteroukoliv ze stran. 
 

7. Vztahy touto smlouvou neupravené, včetně ukončení platnosti, se řídí příslušnými ustanoveními zákona         

č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku České republiky v platném znění. 
 

8. Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a podepsány oběma smluvními strana- 
mi. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

 
9. Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran a je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, 

z nichž každá strana obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 

 
 
 
 
 

V Praze, dne …………………………………………. V Příbrami, dne 27.4.2018 

Dodavatel: Ondřej Svoboda  Odběratel: 
 
……………………………………………………………. ……………………………………………………… 


