RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
(dále jen „smlouva“)
uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi
1. Městská nemocnice, a.s.
se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 25262238
DIČ: CZ699004900
zastoupená Ing. Miroslavem Vávrou, CSc., statutárním ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1584
dále jen „kupující“
a
2. firma/jméno: Linde Gas a.s.
sídlo: U Technoplynu 1324, Kyje, 198 00 Praha 9
IČO: 00011754
DIČ: CZ00011754
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 411
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č. ú. 2113539415/2700
zastoupený: Bc. Petr Štolcar, Pavel Řehák
(i) kontaktní osoba prodávajícího ve věcech smluvních:
Pavel Řehák, e-mail: pavel.rehak@linde.com, telefon: 272 100 798
(ii) kontaktní osoba prodávajícího ve věcech technických:
Pavel Stančík, e-mail: pavel.stancik@linde.com, telefon: 731 608 858
(iii) kontaktní osoba prodávajícího ve věcech reklamace:
Dagmar Mikolášková, e-mail: dagmar.mikolaskova@linde.com, telefon: 272 100 218
dále jen „prodávající“

1.1.

2.1.

Článek 1.
Vymezení pojmů
Lahví se pro účely této smlouvy rozumí kovová tlaková nádoba (i odlehčená) pro přepravu plynů
do 90l vodního objemu.
Článek 2.
Předmět smlouvy
Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Dodávky medicinálních a technických plynů
– Městská nemocnice, a. s.“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále
v souladu s oceněnými Technickými specifikacemi zboží (Příloha č. 2 zadávací dokumentace),
které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky. Tyto Technické specifikace zboží
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jako její nedílnou součást.
Oznámení veřejné zakázky ve smyslu § 56 ZZVZ bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek
dne 29. 10. 2020, pod evidenčním číslem zakázky: Z2020-037948.
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Předmětem této smlouvy jsou dodávky medicinálních a technických plynů v lahvích a kapalného
kyslíku do středotlakých zásobníků (dále jen „zboží“) a poskytování dalších služeb specifikovaných
touto smlouvou.
Druhy medicinálních a technických plynů, které budou prodávajícím na základě této smlouvy a
dílčích kupních smluv dodávány kupujícímu, jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 1 této
smlouvy.
Prodávající se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě a dílčích kupních smlouvách
uzavřených v souladu s touto smlouvou, pokud je smluvní strany v budoucnu uzavřou, dodávat
kupujícímu řádně a včas zboží na základě dílčích písemných objednávek dle článku 3 této smlouvy
a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a
zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek touto smlouvou dále
stanovených.
Součástí předmětu smlouvy je rovněž:
(i) dodávka zboží s platnou revizí a atestem do místa plnění;
(ii) pronájem tlakových lahví a středotlakých zásobníků;
(iii) dle požadavku kupujícího rozvoz tlakových lahví po areálu kupujícího;
(iv) další související služby spojené s řádnou realizací dodávky zboží.
Prodávající se zavazuje dodávat na základě této smlouvy a na základě dílčích kupních smluv
pouze zboží se sjednanými parametry a vlastnostmi uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
Množství zboží v jednotlivých položkách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy je stanoveno
orientačně. Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích
dodávek podle svých aktuálních potřeb.
Účel užití zboží kupujícím bude jako léčiva, případně zdravotnické prostředky. Prodávající se
zavazuje a odpovídá za to, že dodávka dle této smlouvy a dílčích kupních smluv bude provedena
s odbornou péčí, bude odpovídat platným právním předpisům, této smlouvě vč. jejích příloh a
příslušným technickým a kvalitativním normám. Zboží bude originální, nové a nepoužité.
Článek 3.
Doba, místo a způsob plnění
Kupující v případě zájmu o koupi zboží doručí prodávajícímu dílčí písemnou objednávku, a to buď
(i) písemně na provozní adresu prodávajícího: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, nebo (ii) na
e-mail: objednavky.cz@linde.com, nebo (iii) faxem, nebo (iv) ve výjimečném případě mohou být
předány i telefonicky s následným potvrzením jedním ze způsobů uvedených ad (i) až (iii) výše.
Kontakty prodávajícího pro přijímání dílčích objednávek jsou: email: objednavky.cz@linde.com,
fax: 272 100 790, tel: 840 880 880. Dílčí objednávka musí specifikovat druh, množství a místo
dodání zboží, popř. označení, že se jedná o mimořádnou objednávku.
Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do následujícího pracovního dne
po doručení objednávky a v případě mimořádných objednávek dle odstavce 3.6. této smlouvy do 3
hodin po doručení objednávky, doručit kupujícímu písemně, emailem nebo faxem akceptaci
objednávky. Prodávající není oprávněn objednávku kupujícího odmítnout, není-li v této smlouvě
stanoveno jinak.
Dílčí kupní smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti
(i)
akceptací objednávky, pokud nebude postupováno dle písmene b) této smlouvy; nebo
(ii) uveřejněním objednávky a akceptace v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude-li dle platné právní úpravy
uveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti dílčí kupní smlouvy. Uveřejnění v registru
smluv se zavazuje provést kupující, a to bez zbytečného odkladu po doručení akceptace
objednávky ze strany prodávajícího.
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Prodávajícímu tímto okamžikem vzniká povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží v souladu
s touto smlouvou, resp. dílčí kupní smlouvou, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží
a kupujícímu vzniká povinnost zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj prodávajícímu
sjednanou kupní cenu.
Místem dodání jsou pracoviště uvedená v příloze č. 2 této smlouvy dle požadavku kupujícího.
Prodávající dodá konkrétní dílčí dodávku zboží na základě dílčí kupní smlouvy na místo
specifikované v dílčí objednávce kupujícího. Kupující upřesní konkrétní místo dodání podle svých
provozních podmínek, když na takto určené místo je prodávající povinen zboží dodat.
Prodávající je povinen bezodkladně dodat požadované zboží do místa plnění specifikovaného
v dílčí písemné objednávce v těchto lhůtách:
(i)
množství a druh objednaných medicinálních a technických plynů dodávaných v lahvích nebo
svazcích lahví dodá prodávající kupujícímu nejpozději do 24 hod. od účinnosti dílčí kupní
smlouvy;
(ii) objednané množství kapalného kyslíku do středotlakých zásobníků dodá prodávající
kupujícímu nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po účinnosti dílčí kupní
smlouvy.
Pokud se bude jednat o mimořádnou událost, na základě které kupující vystaví řádně označenou
mimořádnou objednávku, je prodávající povinen objednané zboží dodat kupujícímu nejpozději do
12 hodin od účinnosti dílčí kupní smlouvy.
Prodávající je povinen balit zboží obvyklým způsobem vylučujícím jakékoli jeho poškození nebo
znehodnocení. Lahve a středotlaké zásobníky musí splňovat veškeré standardy a technické
parametry dle platných právních předpisů a technických norem, a to zejména bezpečnostní
předpisy a způsob označování.
Prodávající je povinen zajistit dopravu zboží na místo dodání dle této smlouvy, resp. dílčí kupní
smlouvy a zabezpečit jeho vyložení a uskladnění na místo určené kupujícím. Smluvní strany jsou
povinny potvrdit předání a převzetí zboží včetně stavu zboží a jeho obalů v dodacím listu. Doprava,
včetně nakládky a vykládky zboží musí být prováděna v souladu s platnými právními předpisy
v místě dodání.
Doba použitelnosti medicinálních plynů při jejich převzetí kupujícím musí být minimálně 36 měsíců.
Doba použitelnosti technických plynů při jejich převzetí kupujícím musí být minimálně 24 měsíců.
Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží, a to
včetně dodacího listu. Předání dokladů se uskuteční v době a místě dodání dílčí dodávky.
Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré příslušné podmínky zákona č.
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších právních předpisů a zákona č.
378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších právních předpisů.
Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném
množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude
dodáno v poškozených obalech, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému
užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží.
Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu zboží nové či dodat
chybějící zboží v požadovaném množství, v souladu s objednávkou kupujícího. Nárok kupujícího
na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto
ustanovením dotčen.
V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího je tento povinen neprodleně písemně
uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. Kupující je oprávněn po dobu přerušení dodávek
nakupovat zboží od jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne
mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí prodávající
kupujícímu do 14 dnů po předložení vyúčtování ze strany kupujícího.
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Prodávající odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je
oprávněn použít jen ty subdodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky
realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy.
Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění
veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůželi subdodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve
kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího.
Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto subdodavatele je prokázání splnění příslušné
části kvalifikace novým subdodavatelem. Změna ostatních subdodavatelů uvedených v nabídce
prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se
změnou těchto subdodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
Prodávající se zavazuje a je povinen zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického
práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
Prodávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balící materiál, v nichž bylo
zboží zabaleno a zajistit jejich likvidaci v souladu s právními předpisy, vyjma lahví a středotlakých
zásobníků, které budou přenechány kupujícímu do nájmu v souladu s touto smlouvou.
Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího,
jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude prodávajícím předem seznámen

Článek 4.
Kupní cena
Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za zboží se stanoví jako jednotková pro jednotlivé
položky zboží. Kupní cena pro jednotlivé položky zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Ke
kupní ceně zboží bude vždy připočtena DPH dle platných právních předpisů.
Kupní cena jednotlivé dílčí dodávky zboží bude vypočtena podle skutečně kupujícímu dodaného
množství jednotlivých položek zboží dle jednotkových cen dle přílohy č. 1 této smlouvy dodaného
kupujícímu v souladu s touto smlouvou a dílčími kupními smlouvami.
Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího popsané v příloze č. 1 této smlouvy.
Prodávající není oprávněn účtovat jakékoli jiné náklady, kromě nákladů popsaných v příloze č. 1
této smlouvy.
Kupní cena je sjednána jako maximální a nejvýše přípustná.
Kupní cena vyúčtovaná v souladu s přílohou č. 1 a nájemným bude prodávajícímu hrazena na
základě daňového dokladu – faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po skončení
příslušného kalendářního měsíce za veškeré dodávky a poskytnuté služby včetně nájemného
uskutečněné v tomto měsíci. Splatnost faktur je stanovena na 60 dní od data jejich doručení
kupujícímu. Faktura bude obsahovat specifikaci kupujícího, specifikaci příslušného oddělení
kupujícího, jméno kontaktní osoby kupujícího a číslo příslušné dílčí objednávky kupujícího.
Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti, které jsou
stanoveny obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. Bude-li faktura vystavena
v rozporu s touto smlouvou, nebo bude-li obsahovat chybné údaje či jiné nedostatky, je kupující
oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti s výzvou k opravě. V takovém případě
je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Doba splatnosti opravené nebo doplněné faktury
v délce 60 dnů počne běžet dnem jejího doručení kupujícímu.
Kupní cena je uhrazena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod
variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře.
Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem
daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní
účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, zejména účet prodávajícího uvedený v záhlaví
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této smlouvy, na který mají být úhrady za uskutečněná zdanitelná plnění vyplývající ze smlouvy
hrazeny, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH
v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
V případě, že účet prodávajícího uvedený ve faktuře se ukáže být jiným než spolehlivým
bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně
vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad
odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášeních
uvedených v předchozím odstavci a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající
potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o dani
z přidané hodnoty, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího
a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu
ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za
nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že
prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či
prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn
nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona
o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu
obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku
odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní
účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění
závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy a dílčích
kupních smluv.
Článek 5.
Pronájem lahví a technického zařízení
Prodávající současně s dodávkou zboží poskytne kupujícímu do nájmu tlakové láhve, a to
v rozsahu odpovídajícím objednanému plnění dle této smlouvy. Náklady na údržbu, předepsané
tlakové zkoušky a náklady spojené s běžným opotřebením lahví nese prodávající a jsou zahrnuty
v ceně dodávaných plynů. Za ztrátu, odcizení nebo poškození lahví po dobu, kdy jsou lahve
v dispozici kupujícího, odpovídá kupující. Pokud dojde v průběhu plnění smlouvy ke ztrátě,
odcizení nebo poškození pronajaté láhve, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náhradu ve
výši 4.000,- Kč za každou ztracenou nebo odcizenou nebo nevratně poškozenou láhev.
Pokud kupující vlastní některé láhve a používá je pro dodávky plynů od prodávajícího, musí být
takové láhve zřetelně označeny, aby mohly být odlišeny od láhví, které mají kupující v nájmu od
prodávajícího. Prodávající se zavazuje dodávat zboží dle této smlouvy i v lahvích poskytnutých
kupujícím. Prodávající je povinen láhve kupujícího před jejich naplněním přezkoušet podle platných
právních předpisů.
Kupující se zavazuje vrátit pronajaté prázdné lahve od zboží prodávajícímu po spotřebování zboží.
Prodávající se zavazuje prázdné lahve od zboží převzít na základě výzvy kupujícího v místě
dodání zboží, a to zpravidla při dodání nového zboží a/nebo v termínu určeném kupujícím.
V případě prodlení prodávajícího s převzetím prázdných lahví, není kupující povinen po dobu
prodlení hradit prodávajícímu dále uvedené nájemné. V případě ukončení této smlouvy či dílčích
kupních smluv z jakéhokoli důvodu se kupující zavazuje vrátit prodávajícímu pronajaté láhve
nejpozději do 6 měsíců ode dne ukončení této smlouvy či dílčí kupní smlouvy. Převzetí lahví
prodávajícím bude potvrzeno písemným předávacím protokolem. Smluvní strany se zavazují
předávací protokol podepsat. Ceny, které budou za pronájem lahví na stlačené plyny prodávajícím
účtovány, jsou sjednány takto:
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Jednotkové ceny*

Jednotková
cena
za
pronájem všech druhů láhví
nebo jejich svazků: 1 – 90
dnů (Kč/lahvoven)
Jednotková
cena
za
pronájem všech druhů láhví
nebo jejich svazků: 91 –
150 dnů (Kč/lahvoven)
Jednotková
cena
za
pronájem všech druhů láhví
nebo jejich svazků: 151 –
365 dnů (Kč/lahvoven)
Jednotková
cena
za
pronájem všech druhů láhví
nebo jejich svazků: 366 a
více dnů (Kč/lahvoven)

MJ

Pronájem
medicinální
plyny

Pronájem
medicinální
plyny - LIV

Pronájem technické
plyny
Cena za MJ v Kč
bez DPH

Cena za MJ
v Kč bez DPH

Cena za MJ
v Kč bez DPH

1 lahvoden

13,50

15,90

9,30

1 lahvoden

13,50

15,90

9,30

1 lahvoden

13,50

15,90

9,30

1 lahvoden

13,50

15,90

9,30

* Poznámka: Dodavatel zde uvede jednotkové ceny nájemného z Přílohy č. 1 této smlouvy.

5.4.

5.5.

6.1.

7.1.

7.2.

Ceny za pronájem láhví a středotlakých zásobníků budou prodávajícím kupujícímu fakturovány
jednou měsíčně, spolu s kupní cenou dle čl. 4 této smlouvy. K nájemnému bude vždy připočtena
DPH dle platných právních předpisů.
Výše nájemného za pronájem lahví a středotlakých zásobníků za dobu od ukončení této smlouvy
do vrácení pronajatých lahví a středotlakých zásobníků prodávajícímu bude účtováno v souladu
s cenami stanovenými touto smlouvou.
Článek 6.
Vlastnictví zboží, přechod nebezpečí škody na zboží
Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem
předání a převzetí zboží dle této smlouvy.
Článek 7.
Záruka a reklamace
Prodávající odpovídá za veškeré vady zboží, jakož i lahví a středotlakých zásobníků, které má
zboží, lahve či středotlaké zásobníky v okamžiku jejich předání a převzetí kupujícím, a to bez
ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupující prohlídku po dodání a kdy mohly být vady zjištěny,
to vše za podmínky, pokud kupující oznámil vadu ve lhůtách dle odstavce 7. 3. věty první této
smlouvy. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka v kvalitě dodávaných plynů nebo odchylka
proti objednanému druhu či množství, jakož i vada obalu (lahve), ve kterém je zboží dodáváno
nebo vada předmětu nájmu dle článku 5 této smlouvy.
Prodávající se zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé ke sjednanému účelu užití dle
odstavce 2.6. této smlouvy a že bude plně funkční. Záruční doba odpovídá době použitelnosti
Rámcová kupní smlouva
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

zboží ujednané dle odstavce 3.9. této smlouvy a začíná běžet předáním a převzetí zboží.
V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí před uplynutím nové záruční doby
tohoto zboží v celé délce stanovené dle odstavce 3.9. této smlouvy, která počne plynout dnem
odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Uvedená záruční doba se poskytuje
také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních
oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.).
Kupující je povinen každý výskyt vady zjištěný v záruční době bez zbytečného odkladu po jejím
zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, písemně, e-mailem či e-mailem se zaručeným
elektronickým podpisem oznámit prodávajícímu, přičemž v oznámení vadu popíše.
Je-li vadné plnění prodávajícího podstatným porušením smlouvy, je kupující dle své volby
oprávněn:
(i)
požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (včetně obalu) nebo dodání
chybějícího zboží,
(ii) požadovat odstranění vady opravou,
(iii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
(iv) odstoupit od smlouvy či dílčí kupní smlouvy.
Pokud kupující zvolí odstranění vady opravou, je prodávající povinen zahájit bezplatné
odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném
termínu, nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace kupujícího. Nebude-li možné vadu
odstranit, nebo pokud kupující zvolí odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějícího
zboží, je prodávající povinen nové bezvadné zboží nebo chybějící zboží dodat kupujícímu ve lhůtě
dle předchozí věty obdobně.
Je-li vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, je kupující dle své volby
oprávněn požadovat odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Zvolí-li kupující
odstranění vady, je prodávající povinen tuto odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději
do 48 hodin od doručení reklamace kupujícího.
Jestliže prodávající neodstraní jakoukoli oprávněně reklamovanou vadu ve lhůtě 48 hodin od
doručení reklamace kupujícího, je kupující dle své volby oprávněn:
(i)
jedná-li se o vadu odstranitelnou, nadále požadovat odstranění vady kterýmkoli způsobem
dle předchozího odstavce, nebo nadále požadovat dodání nového či chybějícího zboží; nebo
(ii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
(iii) od této smlouvy a/nebo dílčí kupní smlouvy odstoupit, a to buď v celém rozsahu, nebo pouze
v části týkající se vadného zboží, nebo
(iv) zajistit dodání nového či chybějícího zboží sám nebo tím pověřit jinou (třetí) osobu, přičemž
veškeré náklady kupujícího vynaložené v souvislosti s postupem dle tohoto bodu se
zavazuje prodávající uhradit kupujícímu do 5 dnů ode dne obdržení výzvy kupujícího k
náhradě. Tím není dotčen odstavec 3. 12. této smlouvy.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro vady, za které odpovídá
prodávající, jakož i po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady zboží. Za období, po které
z důvodů dle předchozí věty neběží záruční doba, není kupující povinen platit nájemné za užívání
zboží dotčeného vadou.
Článek 8.
Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy
Prodávající je povinen k náhradě veškeré škody způsobené vadou zboží - výrobku, a to včetně
případné škody na zdraví, životě či majetku osob.
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8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

8.11.

8.12.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Prodávající je povinen dodržovat při uskutečňování dodávek zboží veškerá bezpečnostní opatření
a hygienická opatření a opatření vedoucí k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.
Prodávající je povinen provést pro všechny své zaměstnance či osoby, jejichž prostřednictvím
plnění smlouvy zajišťuje školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
Prodávající je rovněž povinen průběžně znalosti těchto osob o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Za stejných podmínek provede prodávající
proškolení i pověřených zaměstnanců kupujícího.
Prodávající je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku
v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny uskutečňováním dodávky prodávajícího.
Dojde-li k jakémukoli úrazu při provádění dodávky zboží nebo při činnostech souvisejících
s dodávkou zboží, je prodávající povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.
Veškeré práce při dopravě, manipulaci a uložení láhví a středotlakých zásobníků musí vykonávat
pracovníci prodávajícího mající příslušnou kvalifikaci.
Prodávající odpovídá za veškeré škody způsobené kupujícímu či třetím osobám způsobené
prodávajícím při plnění této smlouvy a dílčích kupních smluv a zavazuje se je nahradit.
Prodávající je povinen k náhradě škody způsobené činností těch, kteří pro něho dodávku zboží
zajišťují.
Prodávající je povinen k náhradě škody způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svoji činností
kupujícímu nebo třetím osobám s pojistnou částkou ve výši 20.000.000,- Kč na jednu pojistnou
událost, s vinkulací ve prospěch kupujícího a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu
trvání této smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti
s poskytováním léčiv a zdravotnických prostředků s pojistnou částkou ve výši 20.000.000,- Kč na
jednu pojistnou událost, s vinkulací ve prospěch kupujícího a zavazuje se, že bude takto pojištěn
po celou dobu trvání této smlouvy.
Pojištění dle odstavců 8.10. a 8.11. se musí vztahovat jak na skutečnou škodu, tak na ušlý zisk.
Náklady na pojištění nese prodávající a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Potvrzení o těchto
pojištěních prodávající předkládá při uzavření smlouvy a v době trvání této smlouvy je povinen na
výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dní doklad o jejich platnosti a rozsahu.
Článek 9.
Sankce
Prodávající je povinen v případě prodlení se splněním povinnosti doručit kupujícímu akceptaci
objednávky zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH
stanovené v dílčí objednávce, se kterou je v prodlení,
Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH stanovené v dílčí
objednávce, se kterou je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
Prodávající je v případě porušení povinnosti stanovené v odstavci 3.9. této smlouvy povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za každý kus zboží, ve vztahu k němuž
došlo k porušení povinnosti prodávajícího.
Prodávající je povinen v případě prodlení s odstraněním vady zboží ve lhůtě stanovené v
odstavcích 7. 4. nebo 7. 5. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,-Kč za
každý započatý den prodlení.
Rámcová kupní smlouva
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9.5.

9.6.

9.7.

10.1.
10.2.
10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den
prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 8. 12. této
smlouvy.
Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to škody
v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode
dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit
prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou
dlužné částky.
Článek 10.
Platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a dílčí kupní smlouvy budou v souladu s platnou
právní úpravou uveřejněny v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se
zveřejněním této smlouvy a dílčích kupních smluv v registru smluv výslovně souhlasí. Smluvní
strany prohlašují, že tato smlouva, ani dílčí kupní smlouvy neobsahují obchodní tajemství a
nedopadají na ně ani jiné výjimky, pro které by tato smlouva, její část či dílčí kupní smlouvy,
nemohly být v registru smluv uveřejněny. Uveřejnění této smlouvy a dílčích kupních smluv
v registru smluv se zavazuje zajistit kupující, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez
zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a dílčí kupní smlouvy dále v souladu s čl. 3 této
smlouvy.
Článek 11.
Ukončení smlouvy
Kupující je oprávněn od této smlouvy či dílčí kupní smlouvy odstoupit vedle případů sjednaných
jinde v této smlouvě pokud:
(i)
je prodávající v prodlení s dodáním zboží na základě dílčí kupní smlouvy, a to po dobu
delší než 2 dny;
(ii)
je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této
smlouvy a/nebo dílčí kupní smlouvy delším než 5 dnů (mezní prodlení), a toto prodlení
neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí
mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
(iii)
ukáže se jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v bodu 8.10. a/nebo 8.11. této
smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
(iv)
bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
(v)
bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení
k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu;
(vi)
prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude
rozhodnuto soudem.
Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se
zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 120 dnů, pokud
k úhradě nedošlo ani do 20 dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího
úhradě.
Smluvní strany výslovně vylučují právo odstoupit od této smlouvy z jiných než z výše uvedených
důvodů a z důvodů stanovených zákonem o veřejných zakázkách.
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11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky
z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Ukončení této smlouvy
odstoupením nemá vliv na dílčí kupní smlouvy uzavřené do doby ukončení této smlouvy, které
nadále zůstávají v platnosti a které se budou řídit podmínkami sjednanými v této smlouvě. Pro
případ odstoupení od dílčí kupní smlouvy platí, že veškerá plnění, která si smluvní strany poskytly
před zánikem dílčí kupní smlouvy odstoupením, byla poskytnuta po právu a žádná ze smluvních
stran nemá nárok na jejich vydání, ani na poskytnutí náhrady za ně, neurčí-li Kupující do 7 dnů od
zániku dílčí kupní smlouvy odstoupením jinak. Pokud ve lhůtě dle předchozí věty kupující
prodávajícímu oznámí, že nemá zájem si nespotřebované zboží či jeho část ponechat, toto
nespotřebované zboží vrátí prodávajícímu a prodávající vrátí kupujícímu obdrženou kupní cenu,
náklady na dopravu a dalších nákladů v rozsahu dle přílohy č. 1 a nájemné obdržené za lahve a
středotlaké zásobníky. Jiné plnění či náhradu za něj, si nejsou smluvní strany povinny poskytovat
ani nejsou oprávněny požadovat. Odstoupením však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo
smluvní pokuty dle této smlouvy, ani ustanovení o vrácení pronajatých lahví či středotlakých
zásobníků.
Kupující je oprávněn smlouvu kdykoli písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní
doba v délce 6 měsíců počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď prodávajícímu doručena.
Článek 12.
Závěrečná ustanovení
Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou
dohodou (dodatkem) smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou než písemnou formou se
nepřipouští, a to s výjimkou změny kontaktní osoby z této smlouvy. Změnu kontaktních osob ze
smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé
smluvní straně.
Písemnou formou uzavření smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí pouze písemnost v listinné
podobě opatřená za podmínek uvedených v § 561 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podpisy
osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření smlouvy formou dle § 562 zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, se vylučuje.
Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým
právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany
výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke
změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý
nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo
neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za
kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní
zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy postoupit na třetí osobu.
Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou
pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných
postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím.
V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu
ustanovení původního, neúčinného.
Rámcová kupní smlouva
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Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu nebo doporučenou poštou.
Zasílací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zasílací adresa může být jednostranně
písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového
písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne
zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém
případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
12.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve
smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností
a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná
jednání k vyřešení sporu, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou
rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky.
12.10. Uzavírá-li se tato smlouva v listinné podobě, je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž kupující
obdrží dva a prodávající jeden stejnopis.
12.11. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto
uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že
tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
12.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Technické specifikace zboží včetně jednotkových kupních cen
/tuto přílohu tvoří vyplněná Příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky, kterou prodávající
vložil do své nabídky/
12.8.

Příloha č. 2 – Seznam míst dodání
/tato příloha je součástí tohoto dokumentu/
Ve Dvoře Králové nad Labem, dne ………………

V Praze, dne ……………..

Za kupujícího:

Za prodávajícího:
Digitálně podepsal Ing.

Ing. Miroslav Miroslav Vávra CSc.
2020.12.29
Vávra CSc. Datum:
10:37:54 +01'00'

___________________________
Městská nemocnice, a.s.
Ing. Miroslav Vávra, CSc., statutární ředitel

Digitálně podepsal
Petr
Petr Štolcar
Datum: 2020.12.21
20:01:47 +01'00'
Štolcar
____________________________

Bc. Petr Štolcar

Digitálně podepsal
Pavel
Pavel Řehák
Datum: 2020.12.21
Řehák
17:05:53 +01'00'
____________________________

Pavel Řehák
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Technické specifikace zboží
Název zdravotnického zařízení :

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Typ lahve
(ltr/MPa, kg)

Předpokládaná
roční spotřeba
(ks, litry)

Cena za
1 jednotku
bez DPH

Cena za
1 jednotku
s DPH

Cena celkem
bez DPH

Cena celkem
s DPH

Kyslík medicinální

50/20 MPa

10

1 840

2 116

18 400

21 160

Kyslík medicinální

40/15 MPa

0

1 840

2 116

0

0

Kyslík medicinální

10/15 MPa

0

1 370

1 576

0

0

Kyslík medicinální

5/20 MPa

0

900

1 035

0

0

Kyslík medicinální

2/15 MPa

0

650

748

0

0

Kyslík medicinální - LIV

2/20 MPa

6

650

748

3 900

4 485

Kyslík Medicinální - LIV

10/20 MPa

9

1 370

1 576

12 330

14 180

Oxid dusný - medicinální

10/7,5 kg

8

3 370

3 876

26 960

31 004

Oxid dusný-medicinální

40/30 kg

0

6 580

7 567

0

0

10/7,5 kg

3

1 850

2 128

5 550

6 383

litr

0

11,40

13

0

0

5/20 MPa

0

2 160

2 614

0

0

40/8 kg

0

3 780

4 574

0

0

40/ 15 MPa

0

650

787

0

0

67 140

77 211

Cena za
I jednotku
s DPH

Cena celkem
bez DPH

Cena celkem
s DPH

104

55 470

67 119

82

43 860

53 071

2 420

72 000

87 120
95 396

Produkt
Medicinální plyny:

Oxid uhličitý medicinální
Kapalný kyslík
medicinální
Technické plyny:
Argon 4.8
Acetylén
Technický kyslík

Pozn. :
LIV - odlehčená láhev s integrovaným redukčním ventilem

Druh služby

Jednotka

Předpokládaná roční
spotřeba

Cena za
I jednotku
bez DPH

Pronájem lahví včetně poplatků spojených s jejich dodávkou
ADR

Mýtné

za lahev

za lahev

645

645

86

(součet
dodaných lahví)

68

(počet
závozů za rok)
5 840

2 000

Dopravní náklady

závoz

16

78 840

Pronájem medicinální
plyny *

91-150 dnů (den/láhev)

1 825

13,50

16

24 638

29 811

151-366 dnů (den/láhev)

730

13,50

16

9 855

11 925

365

13,50

16

4 928

5 962

1-90 dnů /den/láhev)

366 a více (den/láhev)

36

(součet
dodaných lahví)

13,50

(počet lahví *365)

Pronájem medicinální
plyny - LIV *

1-90 dnů /den/láhev)

14 600

15,90

19

232 140

280 889

91-150 dnů (den/láhev)

2 920

15,90

19

46 428

56 178

151-366 dnů (den/láhev)

730

15,90

19

11 607

14 044

366 a více (den/láhev)

365

15,90

19

5 804

7 022

(počet lahví *365)

Pronájem technické
plyny *

1-90 dnů /den/láhev)

5 110

9,30

11

47 523

57 503

91-150 dnů (den/láhev)

1 460

9,30

11

13 578

16 429

151-366 dnů (den/láhev)

730

9,30

11

6 789

8 215

366 a více (den/láhev)

365

9,30

11

3 395

4 107

656 853

794 792

(počet lahví *365)

* jednotkové sazby nájemného těchto položek v Kč bez DPH uchazeč uvede rovněž i do rámcové kupní smlouvy

Celková nabídková cena roční dodávky
včetně ročního nájmu

Cena celkem bez DPH

Cena celkem s DPH

723 993 Kč

872 003 Kč

Příloha č. 2 – Seznam míst dodání
1) Areál Městské nemocnice, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem
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