RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)
a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“
nebo „ZZVZ“), mezi smluvními stranami:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupena:

Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
26365804
CZ26365804
Ing. Jitkou Samákovou, předsedkyní představenstva a
Mgr. Davidem Bracháčkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu:
35-227290217/0100
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 1205
(dále jen „Kupující“)
a

Fesenius Kabi s.r.o.
se sídlem:
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČ:
25135228
DIČ:
CZ25135228
zastoupena:
Evou Vencovskou, MBA, jednatelem
bankovní spojení:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag
číslo účtu:
3123300007/7910
společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 52618
(dále jen „Prodávající“)

I.

Předmět smlouvy

1. Tato rámcová smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě zadávacího řízení
k veřejné zakázce, ze dne 1. 9. 2020 s názvem „Komplexní řešení enterální výživy“,
uveřejněné pod ev. č.: P20V00000522 (dále jen „veřejná zakázka“).
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2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 29. 9. 2020, která je
uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy a zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku na akci „Komplexní řešení enterální výživy“.
3. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava podmínek dodávek enterální výživy,
sippingu, setů a sond pro enterální pumpy podle potřeb kupujícího (dále jen „zboží“),
a to na základě jednotlivých objednávek kupujícího. Podrobná produktová specifikace
zboží je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Na základě jednotlivých objednávek se prodávající zavazuje dodávat kupujícímu zboží
v množství, druhu, kvalitě a za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Pokud prodávající využívá pro svoji činnost distribuční firmu, všechny práva a povinnosti
prodávajícího se vztahují i na tuto distribuční firmu.
6. Kupující má právo objednat konkrétní množství zboží podle svých aktuálních potřeb bez
penalizace či jiného postihu ze strany prodávajícího.
7. Kupující si vyhrazuje právo neodebrat některou z položek přílohy č. 2 této smlouvy
vůbec a zároveň možnost odebrat zboží, které není uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy
a je uvedeno v ročním katalogu sortimentu prodávajícího.
8. Součástí předmětu plnění je bezplatná výpůjčka 61 kusů enterálních pump podle
samostatné smlouvy o výpůjčce; enterální pumpy budou bezplatně vypůjčeny po celou
dobu trvání této smlouvy.

II.

Doba, místo a další podmínky plnění

1. Kupující bude kdykoli v době účinnosti této smlouvy objednávat konkrétní požadované
zboží a jeho množství podle svých aktuálních potřeb. Objednávka musí být kupujícím
učiněna písemně. Za písemnou formu se považuje rovněž její elektronická forma.
2. Zboží bude objednávat oddělení ústavní lékárny kupujícího (enterální výživa a sipping)
a jednotlivá oddělení kupujícího (sety a sondy pro enterální pumpy), prostřednictvím
objednávkového systému kupujícího NEOS.
3. Prodávající (distribuční firma) je povinen dodávat jednotlivá dílčí plnění podle
objednávek kupujícího v celém rozsahu na místa určení uvedená v objednávce, na vlastní
náklady, nejpozději do 24 hodin od data objednávky. Jako doklad o řádném předání
a převzetí zboží kupujícímu slouží dodací list.
4. Prodávající (distribuční firma) je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu veškeré
listiny, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání.
5. Okamžikem řádného předání a převzetí zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke
zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je
poškozená nebo která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.
6. Prodávající (distribuční firma) se zavazuje dodat kupujícímu zboží v obalu nebo obalech,
umožňující bezpečnou dopravu zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
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III.

Kupní cena

1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží. Kupní cena za
dodávky zboží dle konkrétní objednávky bude odpovídat jednotkovým cenám uvedeným
v této smlouvě. Jednotkové ceny za zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Sjednaná kupní cena (jednotková cena) uvedená v příloze č. 1 této smlouvy je cena
maximální, nejvýše přípustná, platná po celou dobu trvání smlouvy a obsahuje veškeré
náklady prodávajícího, tzn. zejména náklady na dopravu do místa plnění, náklady na
odevzdání zboží a jeho převzetí, pojištění, obaly, a všechny ostatní poplatky. Jedná se
o cenu distribuční, tzn. včetně distribuční přirážky.
3. V případě, že dojde na trhu ke snížení cen zboží, je prodávající povinen snížit kupní cenu
zboží na srovnatelnou úroveň.
4. Kupující si vyhrazuje právo realizovat zakázku u jiného dodavatele, v případě, že
u daného zboží došlo v posledním období k poklesu ceny zboží a prodávající toto snížení
ceny zboží nezohledňuje ve svých nabídkách.
5. Kupující si vyhrazuje právo odebírat inovované či nové výrobky, pokud budou odpovídat
svými charakteristikami podmínkám sjednaným touto smlouvou.
6. V případě nemožnosti plnění ze strany Prodávajícího je Prodávající povinen písemně
uvědomit Kupujícího o přerušení dodávek. Následně je Prodávající oprávněn nabídnout
Kupujícímu alternativní předmět plnění v souladu s touto smlouvou, není-li tato
možnost, je Kupující oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění u
jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jenž vznikne mezi cenami
sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí Prodávající
Kupujícímu do 14 dnů po obdržení faktury s vyúčtováním rozdílu v nákupních cenách.
7. V případě nemožnosti plnění ze strany Prodávajícího z důvodů stahování zboží z trhu na
základě rozhodnutí SÚKL (doložené příslušným rozhodnutím SÚKL), nebo z důvodu
výpadku dodávek/omezení výroby zboží (doložené prohlášením výrobce zboží),
nevznikne Kupujícímu v těchto případech nárok na úhradu rozdílu v ceně dle
předchozího odstavce. Prodávající je povinen doložit Kupujícímu podklady prokazující
výše uvedené důvody prodlení nejpozději do 48 hodin od uplynutí termínu pro dodání
zboží dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV.

Fakturační a platební podmínky

1. Kupující neposkytuje k úhradě kupní ceny zálohy.
2. Společně s dodávkou zboží bude předán dodací list. Na základě kupujícím potvrzeného
dodacího listu vystaví prodávající daňový a účetní doklad (fakturu), který bude
kupujícímu doručen nejpozději do deseti dnů od převzetí zboží kupujícím.
3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového účetního dokladu dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad
musí krom toho obsahovat zejména tyto náležitosti:
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•
•
•
•

název dodávky, označení části dodávky;
důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
seznam příloh;
další náležitosti, pokud je stanoví jiný obecně závazný předpis.

4. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené
nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je
kupující oprávněn vrátit jej prodávajícímu a požadovat vystavení nového řádného
daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad prodávajícímu zaniká,
neuplatní-li jej kupující do 15 pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu
prodávajícím. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu
(faktury) kupujícímu začne plynout nová lhůty splatnosti. Prodávající je však povinen
opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o požadované přílohy, je-li k tomu kupujícím
dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky
spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.
5. Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury
kupujícímu.
6. Přílohou faktury musí být dodací list.

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající je povinen dodat zboží v nejvyšší jakosti prosté jakýchkoliv faktických či
právních vad. Dále se zavazuje nedodávat zboží, které by vzhledem k předpokládané
lhůtě expirace nebylo upotřebitelné.
2. Prodávající se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady nejpozději do 20
pracovních dnů od reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Za
odstranění vady se rozumí dodání shodného nebo obdobného náhradního zboží, popř.
dodání chybějícího zboží. Nebude-li to možné nebo účelné, pak bude kupující moci
požadovat přiměřenou slevu z ceny daného vadného zboží.

VI.

Práva z vad

1. Prodávající je povinen realizovat veškerá plnění dodávek zboží sjednaných touto
smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí, v ujednaném množství, jakosti a provedení.
2. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží v kvalitě vhodné pro účel patrný z této
smlouvy, zabalené způsobem potřebným pro uchování věci a její kvalitu,
a v dohodnutých lhůtách. Případné vady zakázky nebo konkrétního druhu zboží je
kupující povinen písemně reklamovat do 5 pracovních dnů od jejich zjištění.
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3. Odpovědnost za vady a práva z ní vyplývající se řídí ustanovením § 2099 a násl.
občanského zákoníku v platném znění.

VII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1.

V případě, že Prodávající nedodá zboží včas a ve lhůtě dle této smlouvy nebo
objednávky, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny
nedodaného Zboží za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.

2.

V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny dodaného zboží, je kupující povinen
zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,02% z fakturované částky za každý
započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

3.

Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

4.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.

5.

V případě, že Prodávající nedodá zboží včas a ve lhůtě dle této smlouvy nebo objednávky
z důvodů stahování zboží z trhu na základě rozhodnutí SÚKL (doložené příslušným
rozhodnutím SÚKL), nebo z důvodu výpadku dodávek/omezení výroby zboží (doložené
prohlášením výrobce zboží), nevznikne Kupujícímu v těchto případech nárok na úhradu
smluvní pokuty dle odstavce 2. Prodávající je povinen doložit kupujícímu podklady
prokazující výše uvedené důvody prodlení nejpozději do 48 hodin od uplynutí termínu
pro dodání zboží dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VIII. Doba trvání smlouvy
1.

Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Prodávajícím a Kupujícím
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, dle § 6 Zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Prodávající považuje údaje o jednotkových cenách a množství (tj. počtu balení, za
předpokladu, že je možné jednotkovou cenu zjistit výpočtem z celkové kupní ceny a
předpokládaného odběru balení) enterální výživy, která je uvedená v příloze č. 1
smlouvy, za informace významné ve smyslu zákonné definice obchodního tajemství (§
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), neboť všeobecný přístup k těmto
informacím může mít podstatný dopad na ekonomické výsledky a tržní postavení
Prodávajícího (popř. výrobce léčivých přípravků).
Smluvní strany se zavazují, že informace označené jako obchodní tajemství zůstanou
utajeny.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období 2 let od podpisu této smlouvy.

3.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením.

4.

Kupující je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud:
a) na majetek prodávajícího bylo zahájeno insolvenční řízení;
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b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího;
c) prodávající vstoupí do likvidace;
d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit
a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit
své závazky z této smlouvy;
e) prodávající neobnoví dodávku zboží ani do 30 dnů od přerušení dodávek (čl. III.
odst. 6 této smlouvy);
f) prodávající se ocitne v prodlení s dodáním zboží trvajícím déle než 20 dnů;
g) prodávající opakovaně dodá zboží v kvalitě neodpovídající požadavkům na jakost
zboží;
h) prodávající zvýší jednotkové ceny.
5.

Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo objednávky, vznikla-li mu
činností nebo nečinností prodávajícího škoda nebo vznik škody hrozí nebo bylo-li
poškozeno dobré jméno kupujícího.

6.

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud:
a) na majetek kupujícího bylo zahájeno insolvenční řízení;
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku kupujícího;
c) kupující vstoupí do likvidace;
d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní po dobu strany
ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních
stran plnit své závazky z této smlouvy;
e) kupující se dostane do prodlení s úhradou faktury za dodané zboží po dobu delší než
30 dnů.
Odstoupení od smlouvy nebo objednávky musí být učiněno písemně a doručeno druhé
straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení.

7.

8.

Tuto smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 3 měsíce, přičemž
tato doba začíná běžet dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní
straně.

IX.

Závěrečná ustanovení

1.

Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídi se vzájemné vztahy obou smluvních stran
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku, podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
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4.

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvou před jejím podpisem přečetly a s jejím
obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

5.

Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
•
•
•
•

Příloha č. 1 – cenová nabídka zboží
Příloha č. 2 – produktová specifikace zboží
Zadávací dokumentace – jako externí příloha uložená u kupujícího
Nabídka prodávajícího v rámci veřejné zakázky – jako externí příloha uložená
u kupujícího

V Karlových Varech dne……………………….……………

V Praze

Za Kupujícího

Za Prodávajícího
Digitálně podepsal
Eva
Eva Vencovská,
Vencovská, MBA
Datum: 2020.11.10
MBA
12:06:54 +01'00'

podepsal
Ing. Jitka Digitálně
Ing. Jitka Samáková
2020.11.11
Samáková Datum:
10:40:25 +01'00'
……………………….……………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………

Ing. Jitka Samáková
předsedkyně představenstva

Eva Vencovská, MBA, jednatel
Fresenius Kabi s.r.o.

Digitálně podepsal
David
David Bracháček
2020.11.11
Bracháček Datum:
11:16:35 +01'00'

……………………….……………………………………………………………

Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva
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Příloha č. 1 – cenová nabídka zboží
Popis

Maximální
Jednotková cena
Jednotková cena Předpokládaný
DPH v Kč za 1 jednotková cena
Celková cena/1 rok
za 1 litr/1 ks bez
za 1 litr/1 ks
počet ks/litrů za
litr/1 ks
za 1 litr/1 ks bez
bez DPH
DPH
včetně DPH
1 rok
DPH

DPH/1 rok

Celková cena/1 rok
včetně DPH

Polymerní a oligomerní výživa
Izokalorická výživa bez vlákniny
Izokalorická výživa s vlákninou
Hyperkalorická bez vlákniny a se zvýšeným
obsahem bílkovin
Hyperkalorická s vlákninou
Pro diabetiky

Oligomerní výživa
Sipping
Izokalorický
Hyperkalorický
Se zvýšeným obsahem bílkovin
Hyperkalorický s vlákninou
Bez tuku
Konzistence krému
Pro diabetiky

Sety
Sondy nasogastrické
Sondy nasojejunální

65,00 Kč
70,00 Kč

9,75 Kč
10,50 Kč

65 Kč
70 Kč

74,75 Kč
80,50 Kč

781
136

50 765 Kč
9 520 Kč

7 615 Kč
1 428 Kč

58 380 Kč
10 948 Kč

95,00 Kč

14,25 Kč

100 Kč

109,25 Kč

1 816

172 520 Kč

25 878 Kč

198 398 Kč

95,00 Kč
89,00 Kč
117,50 Kč

14,25 Kč
13,35 Kč
17,63 Kč

103 Kč
90 Kč
120 Kč

109,25 Kč
102,35 Kč
135,13 Kč

922
725

87 590 Kč
64 525 Kč
10 575 Kč

13 139 Kč
9 679 Kč
1 586 Kč

100 729 Kč
74 204 Kč
12 161 Kč

14,00 Kč
20,00 Kč
21,00 Kč
21,00 Kč
25,00 Kč
25,00 Kč
25,00 Kč
30,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč

2,10 Kč
3,00 Kč
3,15 Kč
3,15 Kč
3,75 Kč
3,75 Kč
3,75 Kč
6,30 Kč
21,00 Kč
21,00 Kč

14 Kč
20 Kč
21 Kč
21 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
30 Kč
100 Kč
100 Kč

16,10 Kč
23,00 Kč
24,15 Kč
24,15 Kč
28,75 Kč
28,75 Kč
28,75 Kč
36,30 Kč
121,00 Kč
121,00 Kč

144
5 400
2 132
3 344
3 108
1 476
4 784

2 016 Kč
108 000 Kč
44 772 Kč
70 224 Kč
77 700 Kč
36 900 Kč
119 600 Kč
90 600 Kč
152 000 Kč
37 300 Kč

302 Kč
16 200 Kč
6 716 Kč
10 534 Kč
11 655 Kč
5 535 Kč
17 940 Kč
19 026 Kč
31 920 Kč
7 833 Kč

2 318 Kč
124 200 Kč
51 488 Kč
80 758 Kč
89 355 Kč
42 435 Kč
137 540 Kč
109 626 Kč
183 920 Kč
45 133 Kč

90

3 020
1 520
373

Celková nabídková cena bez DPH za 2 roky plnění
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2 269 214 Kč

•

Příloha č. 2 – produktová specifikace zboží
Polymerní výživa

Název produktu

Kcal

Bílkovina
(g)

Výživové údaje (100 ml)
Sacharidy
(g)

Tuky
(g)

Vláknina
(g)

Izokalorická výživa bez vlákniny

Fresubin Original Neutral 1000 ml

100

3,8

13,8

3,4

0

Izokalorická výživa s vlákninou

Fresubin Original Fibre 1000 ml

100

3,8

13,8

3,4

2

Hyperkalorická bez vlákniny a se zvýšeným obsahem bílkovin

Fresubin HP Energy 1000 ml

150

7,5

17

5,8

0

Hyperkalorická s vlákninou

Fresubin Energy Fibre 1000 ml

150

5,6

18

5,8

1,5

Pro diabetiky

Diben 1000 ml

100

4,5

9,3

5,0

2,4

Tuky
(g)

Vláknina
(g)

2,40

0

Tuky
(g)

Vláknina
(g)

Oligomerní výživa
Oligomerní výživa

Název produktu

Kcal

Survimed OPD 500 ml

Sipping

100

Název produktu

Kcal

Výživové údaje (100 ml)
Bílkovina
Sacharidy
(g)
(g)
4,5

15

Výživové údaje (100 ml)
Bílkovina
Sacharidy
(g)
(g)

Izokalorický

Fresubin Original Drink 200 ml

100

3,8

13,8

3,4

0

Hyperkalorický

Fresubin Energy Drink 200 ml

150

5,6

18,5

5,8

0

Se zvýšeným obsahem bílkovin

Fresubin 2 kcal Drink 200 ml

200

10

22,5

7,8

0

Hyperkalorický s vlákninou

Fresubin Energy Drink 200 ml

150

5,6

17,8

5,8

2

Bez tuku

Fresubin Jucy Drink 200 ml

150

4

33,5

0

0

Konzistence krému

Fresubin 2 kcal creme 125 g

200

10

22,4

7,8

0

Pro diabetiky

Diben Drink 200 ml

150

7,5

13,1

7

2

Sondy a sety k podávání výživy

Název produktu

Délka

Poznámky

nasojejunální sonda

Freka Tube, CH8, CH12, 120 cm

120 cm

rtg kontrastní proužek, ENFit koncovka, neobsahuje DEHP

nasogastrická sonda

Freka Tube, CH15, 120 cm

120 cm

rtg kontrastní proužek, ENFit koncovka, neobsahuje DEHP

set k podávání enterální výživy pumpou

Applix Pump Set Varioline Transition

200 cm

kompatibilní se všemi sondami a PEGy, trojcestný port, neobsahuje DEHP
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