
Rámcová dohoda
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (dále jen „CKTCH") 
se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno
zastoupeno doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA - ředitelem
IČ: 00209775
DIČ: CZ00209775 v

nezapsáno v obchodním rejstříku

(dále jen kupující)

a

ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH, franc. S.R.L.A.)
se sídlem Kateřinská 15, 120 00 Praha 2

l
IČ: 45807051
DIČ: CZ45807051
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, 
vložka 12087

(dále jen prodávající)

II. Preambule

Tato rámcová dohoda vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran při 
výkonu práv a povinností souvisejících s poskytováním plnění dodavatele v rámci 
jednotlivých objednávek, které bude kupující předávat prodávajícímu v případě 
potřeby na základě této dohody a za podmínek stanovených v této dohodě 
specifikovaných v jednotlivých objednávkách.

Na základě této rámcové dohody bude kupující podle svých aktuálních potřeb 
zadávat prodávajícímu veřejné zakázky na dodávky podle čl. III. této dohody. 
Smlouva na plnění veřejné zakázky zadávané na základě této rámcové dohody 
bude uzavřena na základě výzvy kupujícího (objednávky) k poskytnutí plnění a 
jejího písemného potvrzení prodávajícím.
Písemnou formou se rozumí rovněž elektronicky, konkrétně e-mailem.

III. Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je výkon práv a povinností. Výkonem práv a 
povinností se rozumí, že prodávající bude opakovaně dodávat specifikované
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V.Cena

1. Cena bude stanovena vždy podle předmětu plnění konkrétní objednávky na 

dodání vybraných zdravotnických prostředků podle položkového rozpočtu 

v příloze č. 1.
2. Celková předpokládaná cena zakázky po dobu platnosti této rámcové 

dohody činí 24 629 039,40 Kč bez DPH, tj. 28 323 396,00 Kč vč. 15% 

DPH.
3. Po převzetí dodávky vybraných zdravotnických prostředků kupujícím zašle 

prodávající kupujícímu konečnou cenu s podrobným vyúčtováním 

jednotlivých položek.
4. Cena musí obsahovat veškeré náklady prodávajícího spojené s konkrétní 

objednávkou jako je dopravné, balné, pojištění atd.
5. Ceník zboží tvoří přílohu této dohody. Ceny zboží uvedené v ceníku jsou 

platné po celou dobu účinnosti této dohody, nedohodnou-li se účastníci jinak. 

Prodávající je oprávněn kupní cenu každé položky zboží uvedeného v ceníku 

zvýšit nebo snížit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby 

DPH ke dni zdanitelného plnění. V takovém případě nebude vyhotoven 

dodatek k této dohodě.
6. Pokud dojde v průběhu plnění veřejné zakázky ke snížení maximálního 

úhrady zdravotní pojišťovny za předmět plnění dle této rámcové dohody pod 

úroveň jednotkové ceny vysoutěžené v rámci veřejné zakázky, je prodávající 

povinen neprodleně o tomto snížení informovat kupujícího a buď snížit 

prodejní cenu na úroveň maximální úhrady zdravotní pojišťovny nebo 

kupující má právo od smlouvy odstoupit.

VI. Platební podmínky

1. Prodávajícímu vzniká právo účtovat cenu potvrzením převzetí objednaného 

zboží kupujícím.
2. Faktura vystavená prodávajícím musí být doložena potvrzenými dodacími 

listy za zboží, které bude dodáno za jeden kalendářní měsíc.
3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 

v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost, je kupující 

oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu 
k provedení opravy. V takovém případě nelze uplatnit zákonné příslušenství 

(úrok z prodlení). Lhůta splatnosti počíná běžet opět ode dne doručení 

opravené faktury.
4. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura a dodací list budou 

vystaveny a odesílány v elektronické podobě. Kupující přijímá faktury 

elektronicky na adrese .
5. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího prokazatelného 

doručení kupujícímu.
6. Na každé faktuře prodávající uvedete identifikátor veřejné zakázky 

(VZ0029026) a část veřejné zakázky, kjejímuž plnění se faktura vztahuje. 
Prodávající bude vystavovat faktury za nákup spotřebního materiálu pro 

chirurgickou léčbu fibrilací srdečních síní dle této dohody samostatně, tzn. 

na daňovém dokladu nebudou fakturovány jiné položky než ty, které jsou 

druhovým plněním veřejné zakázky, na jejímž základě vznikla tato rámcová 

dohoda.
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1. Pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn 

v souladu s §109a zákona č. 235/204 Sb. daň z přidané hodnoty uhradit na 
účet správce daně, aby se vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce 

(prodávajícího).

VII. Objednávka - výzva k poskytnutí plnění veřejné zakázky a její 
potvrzení

1. Plnění prováděné na základě této dohody objedná kupující konkrétní 
objednávkou. V této objednávce bude uveden přesně specifikovaný předmět 

plnění objednávky, tzn. jednotlivé druhy vybraných zdravotnických 

prostředků a jejich množství.
2. Objednávku bude kupující činit písemně, a to elektronickou formou 

prostřednictvím e-mailu.
3. Prodávající objednávku neprodleně, nejpozději do 8 hodin od převzetí potvrdí 

kupujícímu.

VIII. Součinnost

1. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu informace nutné k řádnému 
dodání objednaných vybraných zdravotnických prostředků a potřebnou 

součinnost ke splnění objednávky, zejména převzetí a potvrzení objednaného 

zboží.
2. Kupující je povinen prodávajícího informovat o všech změnách, které se 

vztahují k předmětu plnění a mohou ovlivnit nebo změnit požadavky na 

konkrétní dodávky.
3. Pokud kupující v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této dohody 

nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne potřebnou součinnost 
k tomu, aby prodávající mohl plnění řádně dodat, dostává se do prodlení.

4. Opakované neposkytnutí součinnosti, zejména prodlení kupujícího, je 
důvodem k odstoupení od dohody, pakliže byl kupující na neposkytnutí 

součinnosti písemně upozorněn.
5. Kupující zboží převezme, nevykazuje-li žádné vady. Pokud nebude zboží 

dodáno v požadovaném množství, jakosti, druhu a provedení, má kupující 
právo dodávku odmítnout. Odmítnutí a důvody vyznačí v dokladech 
prodávajícího.

6. Předáním zboží prodávajícím kupujícímu se rozumí vyložení v místě plnění 
z dopravního prostředku a převzetí tohoto zboží kupujícím.

7.  
 

.
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