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FAKULTNí NEMocNlcE

OLOMOUC

Nížeuvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice olomouc
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictvíČRrozhodnutím ministra
zdravotnictví ze dne 25.11'1990, č'j. oP-054-25.11.90
se sídlem: l. P' Pavlova 785/6,]]9o0 olomouc

lČ:00098892
DlČ: CZO0098892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: 36334811/o710 ČN B

na straně jedné jako,,Kupující"

VEVA GENERAL s.r.o.
se sídlem: Dolní Libchavy 255, 561 16 Libchavy
lČ: 11688696

DlČ:CZ1].688695
zastoupená: ondřej Kulhavý
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48026'

bankovníspojení: Fio banka a.s. č. účtu:24ozoL6522/2olo
na straně druhé jako,, Proddvající"

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanoV nebo jiného obdobného organizačního
předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby')

Tuto

KUPNí sMLoUVU s dí!čímplněním
uzavřená dle $ 2079 a násl. zákona č.89/2072 Sb. občanskéhozákoníku v platném znění

!.

L'

Úvodní ustanovení

Zúčastněnésmluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít
a řádně plnit závazky v ní obsažené,a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem
a touto smlouvou.

1'

FAKULTNi NEMOCNICE
oLOMOTJC

2.

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízenís názvem ,,Respirátory FFP2
bez v'ýdechového ventilu", interní evidenční čísloVZ-2022-000051. V případě, že je v této smlouvě

odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahujícíse k uvedené
veřejné zakázce.

ll. Předmět smlouvy

L.

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícíhoprůběžnědodávat, na základě dílčích
písemných objednávek respirátory FFP2 lll bez výdechového ventilu (dále jen ,,předmět p!nění"),
závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek
kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý,
nepoškozený, plně funkční,v nejvyššíjakosti poskytované výrobcem Předmětu plnění a spolu se
všemi právy nutnými

k

jeho řádnému a nerušenému nakládání a užíváníkupujícím.

2.

MnoŽství předmětu plnění, uvedené v zadávací dokumentaci je orientační.Kupující je
oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotliých dílčíchobjednávek dle svých
aktuálních potřeb, bez penalizace čijinéhopostihu ze strany prodávajícího. Prodávající neníoprávněn
stanovit minimální množstevnía finančnílimit jednotlivých dílčíchobjednávek.

3.

Jednotlivé objednávky budou činěny písemně či elektronicky' Dnem doručeníse

v pochybnosti rozumí3. den po prokazatelném odeslání/učiněníobjednávky ze strany Kupujícího.

4'

Dodávka zbožíje považována za kompletní, je-li se zbožím dodána následující průvodní
dokumentace: dodací list s uvedením názvu, kódu výrobku, množstvíjednotlivých druhů zboží

v rozdělení dle výrobních čísel,resp. šarží,počtu ks v balení, cena za kus bez DPH a s DPH, popř. cena
za balení.

5.

Součástípředmětu plněníje dále:
Prodávající se zavazuje a garantuje, že v rámci dílčíchdodávek dle této smlouvy poskytne kupujícímu

náhradní plnění ve smyslu 581 pdst.2 písm. b) zákona č.435l2oo4 sb., a to v objemu
......',-Kč bez DPH, a V tomto rozsahu rezervuje kupujícímu dodávky představující
náhradní plnění v rámci limitu stanoveného 581 odst'3 zákona č'435/2oo4 Sb' V případě, že
prodávající nedodržísjednaný objem dodávek, představující náhradní plnění dle s81 odst. 2 písm b)
zákona č.435l2oo4 Sb., nebo v případě, že bude příslušným úřadem práce zjištěno, že prodávající
nesplňuje nebo nedodržuje podmínky pro to, aby mohl poskytovat náhradní plnění ve sjednaném
rozsahu, nebo jestliže z jiných důvodůna straně prodávajícího nebude náhradní plnění kupujícímu
příslušným úřadem práce uznáno, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímuškodu odpovídající
částce odvodu do státního rozpočtu, na kterou nebude poskytnuto náhradní plnění. fuokud uchozeč
nóhrodní plněnÍ neposkytuje, bude tento člónek ze smlouvy vypuštěn)

lll. Doba a místo plnění

1.

Prodávající je povinen jednotlivé dílčídodávky realizovat do 10 kalendářních dnů ode dne
vystavení dílčípísemnéči elektronické objednávky objednatelem s doložením dodacího listu.

2.

Prodávajícíje povinen předat veškerédoklady k předmětu plněnívč.doloženídodacího listu,
na kterém musí být uvedeno interní evidenčníčísloYZ-2o22-000051.

2

o
3.

FAKULTNÍ NEMocNlcE

OLOMOUC

Místem dodání předmětu plnění je: Fakultní nemocnice olomouc, Sklad všeobecného

materiálu a textilu.

4.

Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupníceně.
Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související

s

vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

5.

K dodání předmětu plnění dochází okamžikem převzetí předmětu plnění v místě dodání

kupujícím a potvrzením dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále

povinen, na každémjednotlivém dodacím listě vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného
touto smlouvou, uvést interní evidenčníčísloVZ-2022-00o051.
Neučiní-litak, nebude takový dodací list ze strany kupujícího akceptován a nebude tudížzpůsobilým
podkladem pro fakturaci dle článku V. této smlouvy.

6.

okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na kupujícíhovlastnické právo
ke zbožía nebezpečíškody na zboží.Kupujícínení povinen převzít zbožíči jeho část, která je
poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.

7.

V

případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží,předáním veškených dokladů je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve rnýši o,SYo ze sjednané kupní ceny
nedodaného předmětu plnění zakaŽdý den prodlení'

lV. Kupní cena

1.

Kupní cena zbožíje cenou smluvní a je uvedena v cenové nabídce, která přílohou č. 2 této

kupní smlouvy'

2'

Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškerénáklady, jejichž

vynaložení je nutné na řádné a včasnésplnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu,
předání a veškerénáklady související(náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení,
provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv,
pojištění, přepravních nákladů apod).

3.

Kupní cena je maximální a nemůžeb'it navýšena ani v případě zvýšení sazby DPH.

V. Platební podmínky

1.

a

Prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude
kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu. Prodávajícíje

Kupujícíneposkytuje

oprávněn fakturu vystavit nejdříve po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím'

2.

Prodávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona

č..235l2oo4 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne

prokazatelného doručenífaktury na adresu kupujícíhonebo elektronicky na email fin@fnol.cz

a

nezbytnou přílohou faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícímv souladu s příslušným
ustanovením této smlouvy.

3.

Prodávající je dále povinen, na každéjednotlivé faktuře, vystavené v rámci kupního vztahu

založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční čísloVZ_2022-000051. Prodávající je dále
povinen vystavovat samostatné faktury s tímto označením pouze na předmět plnění z tohoto
3
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smluvního Vztahu, tzn. samostatné faktury na zbožídodané na podkladě této smlouvy. Uvede-li na
faktuře jiné zboží,nebude takováto faktura kupujícímakceptována a nestane se splatnou, když
prodávajícímu vznikne povinnost fakturaci upravit v souladu s tímto ustanovením.

4'

případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupujícíoprávněn fakturu
prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemžlhůta splatnosti kupní ceny začínáběžet znovu ode

V

dne doručenířádně vystavené faktury kupujícímu'

5.

Kupnícena bude kupujícímuhrazena prodávajícímu převodem na účetuvedený v záhlavítéto
smlouvy, případně na jiný účetuvedený v příslušnéfaktuře. Za den úhrady se rozumí den odeslání
celé fakturované částky z účtukupujícíhona účetprodávajícího.

Vl. Nebezpečíškody na zboží,vlastnické právo a reklamace

1.

Nebezpečí škody na zbožía vlastnické právo k dodanému zbožívčetně obalu přechází na
kupujícíhookamžikem jeho řádného převzetí.

2.

V případě reklamace zbožiz důvodu pochybnostio kvalitě dodávky bude zbožívyměněno za
nové, které nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního
řízení. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou vyměněného zbožíje prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši o,S%ó ze sjednané kupní ceny nedodaného předmětu plnění za
každý den prodlení'

4'

Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zbožíu prodávajícího bez zbytečnéhoodkladu poté,

co je zjistil' Kupujícíuplatní zjištěnévady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této

smlouvy, e-mailem na adrese stramaqcz@gmail.com, nebo telefonicky na telefonním čísle
+420 608 596 222 Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávajícíobdržel oznámení zjištěných vad nebo

den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky. Kupujícíje oprávněn vybrat si
způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášenívady
den, kte4i podle výše uvedeného určenídne nahlášenívady nastanejako první.

Vll. Platnost smlouvy

L

Smlouva se uzavírá na dobu určitou _ na

6

měsíců od data podpisu smlouvy oběma

smluvními stranami'

2.

Tato smlouva nab'ývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s $6 zák. 340/2015 sb'

V|ll. odstoupení od smlouvy

1.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího
podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany
prodávajícího bude považováno zejména prodlenís dodáním předmětu plnění po dobu delšínež 15
dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího a dále, pokud objem
vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 5% celkového objemu dodávky, ktený je touto
smlouvou předpokládán.

2.

Pro účelytéto smlouvy se dále za podstatné porušenísmluvních povinností povaŽuje takové
porušení,u kterého strana porušujícísmlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto

4

I
porušenísmlouvy,

s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla
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zájem

smlouvu uzavřít.

3.

odstoupeníod smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí
obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, Úiinty odstoupení
nastanou okamžikem doručenípísemnéhovyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

4'
z

odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí

této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušléhozisku vzniknuvších před

okamžikem odstoupení od sm louvy.

5.

Tuto smlouvu můžekupující kdykoli vypovědět, a to Ve dvouměsíčnívýpovědní době'
Výpověd'počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručenívýpovědiprodávajícímu'
lX. Závěrečná ustanovení

L.

Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran
příslušnými ustanoveními zák' č' 89/2oL2 Sb., občanskéhozákoníku v platném znění, zvláštních
právních předpisů, ktenými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.

2.

Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vypl'ývající. Kvitance za
částečnéplnění a vracení dlužních úpisůs účinkykvitance se vylučují.Použití 5 577 zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určenímnožstevního, časového,územního nebo jiného rozsahu ve
smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy
jakkolizasahovat.Použitíustanoveníš557,s7126,sL728,57729,sl-l4o,sI-144,51757odst'2,3,
5 I]-1o, s1950, zák. č' 89l2o12 sb., občanskéhozákoníku, se vylučuje. Dle $ 1765 zák. č. 89/2oL2 sb',
občanskéhozákoníku, na sebe poskytovatel převzal nebezpečízměny okolností. Před uzavřením
smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy
okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavřenítéto smlouvy nastat'

3.

Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní
straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této
smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou
byla doručena třetíden po dni odeslání písemnosti.

4.

Smluvní strany prohlašují,že tato smlouva byla sepsána na základě pravdirných údajůa jejich
svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou
v písemném,chronologicky očíslovanémdodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci
obou smluvních stran. Změna musí b'ýt výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy,

protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškerédohody, učiněnépřed podpisem
Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti, a to bez ohledu na
funkčnípostavení osob, které předsmluvní dojednání učinily. Tato Smlouva tak představuje celkovou

dohodu smluvních stran na jejím předmětu

a

nahrazuje všechna předchozí ujednání

a

dohody

dosaženéohledně jejího předmětu.

5.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze

smluvních stran obdržípo jednom.

6.

Smluvní strany prohlašují,že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.
5
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Prodávajícísouhlasí se zveřejněním všech náleŽitostí smluvního vztahu (např' podmínky

smlouvy).

Seznam příloh:
- Příloha č' 1- Příloha krycího listu nabídkovéceny
- Příloha č' 2

- cenové ujednání

- Splnění minimálních technických podmínek a technická specifikace
V Libchavách dne 2I.2.2o22

V Olomouci dne.......................

prof. MUD
Roman
Havlík,
Ph.D.

Digitálně podepsal
prof. MUDr.

ondřej

man Havlík,

'12:"11:29

Kulh

+01'00'

Digitálně podepgl ond,ej
Kulhavý
xulhavý, C=cz,
0N| m=ondř€j

Datum: 2(12202.24

r0l'm'

Kupující

Prodávající

Fakultní nemocnice olomouc

VEVA GENERAL s.r.o

6

l688ó96.
I 0599123
I O4l :Ss

Příloha č. '|

Krycí list nabídkovéceny
Veřejná zakázka malého rozsahu

''Respirátory

FFP2 bez výdechového ventilut'
vz-2o22-oooo5í

Zadavatel
Fakultní nemocnice oIomouc, !.P. Pavlova í85/6, 779 00 olomouc

Uchazeč:
obchodní Íirma nebo název:

VEVA GENERAL s.r.o.
V případě' Že podává nabídku více uchazečú, uvedou se všichni členové(uchazeči) sdruŽení a reprezentant sdruŽení
Sídlo:

Dolní Libchavy 255, 561 16 Libchavy
V přÍpadě' Že podává nabídku více dodavatelů, uvede se sídlo reprezentanta sdruŽení
Jméno a příjmeníkontaktní osoby:

ondřej Kulhauý
V případě' Že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se statutámí zástupci reprezentanta sdruŽení.

lČo
1

otČ

cz1 1688696

í688696

V případě, Že podává nabídku více dodavatelů, uvede se tČo a otČ reprezentanta sdruŽení.
telefon na kontaktní osobu

e-mail na kontaktní osobu

Íax

608596222

stramaqcz@gmail.com

V případě' Že podává nabídku více dodavatelŮ, uvede se spojení na reprezentanta sdruŽení.

Jednotková cena v Rč bez DPH za
DPH sazba ...%

21,00

1

ks respirátoru

í

'88
0'3948 Kč

Výše DPH

0/o

2,2748Kě
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Cenové

\rzMR Vz-2022_000051 ''Respirátory FFP2 bez výdechového ventilu"
název a popls polo'ky

nlsplřátor FFP2 tyP zc 2021
Účastnlk doplní tlkto označená polé

obchodní název

ox

náú

katalogové číslo

7,45179E+11

loočet ks v

výrobcé
_ l'
l
'

h'lóňí

10kskabička

cena 2a

l

ks v Kč bez

D9H

t,8t

lazbá DPH zlx,
cena 2a 1
uúlo DDH
0,3948

k5

v Kč s DPH

22711

Solnění minimálních technických oodmínek

\fzMR "RespiÍátory FFP2 bez výdechového ventilu''
vz-2022-oooo5t
Předmět
Dodávky1ednorázoqich respirátorů FFP2 be2 !,}idechového ventilu' Jedná se o
SpeciÍikace

dobu 6 měsíců.

ANOAE

Poznámky/skutečné paÍametÍv

Účel použití
. respirátor FFP2 Určený k iednorázovémU použití
ANO
respirátor FFP2 bude sloužit k zabránění kontaminace při lékařských zákrocích a jejich
nošení můžezpomalit šířeníviru
ANO
. respirátor FFP2 bude sloužit jako aktivní ochrana pro personál před infekcí
{NO
. respirátor FFP2 bude sloužit iako pasivní ochrana pacienta před infekcí
qNo

.

t

Charakteristika
FFP2 - označenítypumusí být uvedeno na masce nebo primárním obalu

. filtračníefektivita minimálně

.
.

r

.
.
.
.
.

.
.

95%

ANO

musí být zaiištěna spolehlivá ochrana díkv dobré přilnavosti respirátoru k obličeii
musí být vhodná pro všechnv tvpv obličeiů (pokrvtí nosu' Úst. bradv)

qNo

musí být vyrobená z nedráždivého materiálu a bez zápachu
nesmí obsahovat latex. skelná vlákna, nikl
musÍ být hypoalergenní - nesmí se objevit žádná alergická reakce,

během používánírespirační masky musí gumička po celou dobu zachovat svoji pružnost

r musí mít vysokou prodyšnost - zabraňující zadržování vlhkostl

.

masky musí být baleny jednotlivě

Tvp ZCLO2L CE 7463

ANO

respirátor FFP2 bez výdechového ventiIu
bez zápachu
ochrana před vdechnutím infekčních částic (prach, virY, a|ergenV)
chrání před nebezpečnými kontaminovanými látkami přenášenÝmi VzdUchem
musí se dobře přizpúsobit tvaru obličeie

r musísplňovat normu EN 149:2001+A1:2009

.

ANO

ANO
ANO
qNo
ANO

{NO
qNo
ANO

neobsahuie

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Návod k použitína každém jednotlivém bal.

