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RÁMCOVÁ DOHODA
RÁMCOVÁ
uzav
ená v souladu se Zákonem
zákonem č.. 134/2016 Sb.,
zadávání ve
ejných Zakázek,
zakázek, ve Znění
zn ní
uzavřená
Sb., o Zadávání
veřejných
p edpis , v Souladu
souladu Ss ustanovením § 2079 a násl.
zákona č.. 89/2012 Sb.,
anský
pozdějších
násl. Zákona
Sb., ob
občanský
pozd jších předpisů,
zákoník, ve Zneˇnípozdějších
zn ní pozd jších předpisů
p edpis (dále
jen „ob
anský Zákoník“)
zákoník“) a na Základě
základ ve
ejné
Zákoník,
(dálejen
„občanský
veřejné
pro Krajskou zdravotní, a.s.
III.““
ebi pro
Zakázky
elektrospotřebičů
a.s. III.
zakázky s názvem „Dodávky elektrospot
I. Smluvní strany
Kupující:
Krajská zdravotní,
Zdravotní, a.s.
se
pé e 3316/12A,
Se sídlem
Sídlem Sociální péče
3316/ 12A, 401
401 13
13 Ústí nad Labem
íku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl
vložka
zapsaná
Zapsaná v
V obchodním
Obchodním rejst
rejstříku
Soudem V
Oddíl B, Vložka
1550
1550
I O:; 254 88 627
DI
DIČ;: CZ25488627
cz25488627
Prodávající:
KRISTYÁN cz
cz s.r.o.
S.r.0.
KRISTYÁN
se
lohorská 723/132 , 169
evnov
Se sídlem
Sídlem B
Bělohorská
169 00 Praha 6 - B
Břevnov
íku vedeném M
stským soudem
zapsaná
Zapsaná v obchodním rejst
rejstříku
Městským
Soudem oddíl C vložka 99247

:
DIČ:: CZ27139280
czz7139280
DI
I.
Ú
el dohody
Účel
1. Ú
Účelem
Zabezpečit
elektrospotřebičů
elem této rámcové dohody je zabezpe
it řádné
ádné a vvčasné
asné dodávky elektrospot
ebi pro
1.
kupujícího.
Předmět
edm t dohody
II. P
1.
1. Smluvní strany
Strany upravují touto rámcovou dohodou vzájemné závazkové vztahy vznikající
při
uskutečňování
elektrospotřebičů
„předmět
p i uskute
ebi (dále jen
jen „p
edm t plnění“
pln ní“ nebo
ování jednotlivých dodávek elektrospot
„Zboží“). Tato dohoda tvo
tvoříí spolu
Spolu sSustanoveními
občanského
Zákoníku právní rámec
ustanoveními ob
anského zákoníku
„zboží“).
p i dodávkách předmětu
p edm tu plnění
pln ní
jednotlivých konkrétních kupních smluv
Smluv vznikajících při
Způsob
Smluv.
sob uzavírání ttěchto
chto smluv.
a upravuje základní podmínky a zp

2. Prodávající se zavazuje
ovat
ZavaZuje na základ
základě této dohody a za
Za podmínek v ní sjednaných
Sjednaných zajiš
Zajišťovat
průběžně
Speciﬁkovaný v P
Příloze
a pr
b žn dodávat dle potřeb
pot eb kupujícího předmět
p edm t plnění
pln ní blíže specifikovaný
íloze č..
Se zavazuje
ZavaZuje předmět
pln ní převzít
p evzít a zaplatit za něj
n j
2 této rámcové dohody a kupující se
p edm t plnění
Sjednané výši a zp
Způsobem
prodávajícímu kupní cenu ve sjednané
sobem uvedeným dále v této rámcové
dohodě..
dohod
pln ní budou realizovány na základ
jednotlivých
3. Jednotlivé dodávky předmětu
p edm tu plnění
základě jednotlivých
objednávek vystavených kupujícím. Uzavřením
Uzav ením této rámcové dohody nevzniká mezi
ohledně předmětu
p edm tu plnění
pln ní ani
prodávajícím a kupujícím Výhradní
výhradní (exkluzivní) vztah ohledn
povinnost kupujícího odebrat od prodávajícího konkrétní objem předmětu
p edm tu plnění.
pln ní.
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l.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

III. Cenová ujednání
pln ní bude stanovena na základ
Za jednotlivé dodávky předmětu
Základě ceny za
Za
Kupní cena za
p edm tu plnění
pln ní bez DPH uvedené vV P
íloze č.. 11 tétO
této rámcové dohody, a
p edm tu plnění
jeden kus (MJ) předmětu
PřílOze
pln ní a odebraného
kus
to
jako násobek ceny za
p edm tu plnění
tO jakO
Za jeden kus (MJ) předmětu
OdebranéhO množství kusů
(MJ). Tato
uskute n ní zdanitelného plnění
pln ní
TatO kupní cena bude prodávajícím ke dni uskutečnění
p idané hodnoty v zákonné
navýšena oO da
daň zZ přidané
Zákonné výši.
lánku zahrnuje
Kupní cena určená
ur ená postupem podle odstavce
Odstavce 1l tohoto článku
Zahrnuje veškeré náklady
spoj ené s plněním
ZávaZku zZ této rámcové dohody a je cenou nejvýše
prodávajícího spojené
pln ním jeho závazku
přípustnou.
p ípustnou.
ový doklad (faktura) musí obsahovat
ového dokladu dle Zákona
zákona č..
Da
Daňový
ObsahOvat náležitosti da
daňového
235/2004 Sb., oO dani zZ přidané
p idané hodnoty, ve zn
ní pozdějších
pozd jších předpisů.
p edpis .
Znění
Dále musí faktura obsahovat
údaje:
ObsahOvat tyto údaje:
ejné zakázky,
rámcová dohoda vztahuje, včetně
v etn specifikace
- název ve
veřejné
Zakázky, ke které se rácvá
tétO veřejné
íslušné části
ásti této
ve ejné zakázky,
ppříslušné
- p
předmět
plnění
lvním vyjád
vyjádření
(nestačíí pOuZe
Odkaz
edm t pln
ní a jeho přesnou
p esnou specifikaci ve slovním
ení (nesta
pouze odkaz
íslo uzavřené
uzav ené rámcové dohody),
na číl
- IIČO
O stran dohody,
- den dodání,
- udání ceny objednávky,
Objednávky,
p idané hodnoty,
- údaje o
O dani z přidané
íslo dodacího
nou osobou
- číl
dOdacíhO listu a datum jeho podpisu oprávn
Oprávněnou
OsObOu (dodací list bude
ílohou faktury),
ppřílohou
- lh
lhůtu
tu splatnosti,
- údaj o
O míst
místě dodání p
předmětu
Odst. 1l rámcové dohody.
edm tu plnění
pln ní dle článku
lánku IV. odst.
místO (odšt
(Odštěpný
záVOd) zvláš
Zvlášť.. K faktu
faktuřee
pný závod)
Faktura musí být vystavena prO
pro každé dodací místo
potvrzený/é dodací list/y dodávaného předmětu
p edm tu plnění.
pln ní.
musí být přiložen/y
p iložen/y kupujícím pOteený/é
V
p ípad , že da
ový doklad (faktura) nebude mít odpovídající
Vpřípadě,
daňový
Odvídající náležitosti, je kupující
Oprávněn
hO ve
Ve lh
lhůtě
zpětt prodávajícímu k dopln
doplnění
Opravě,, aniž se tak
n zaslat ho
t splatnosti zp
ní čii oprav
oprávn
dO prodlení. V takovém
takOvém případě
lhůta
Od
po íná lh
ta splatnosti běžet
b žet Znovu
znovu od
dostane do
p ípad počíná
OpětOvnéhO
Zaslání náležit
náležitě dopln
dOplněnéhO
OpravenéhO da
daňOvéhO
dOkladu (faktury).
op
tovného zaslání
ného čii opraveného
ového dokladu
Daňový
dOklad (faktura) musí být vystaven v
V české
měně.
Da
ový doklad
eské m
n .
dO 60 dn
dnů ode
Ode dne jejich doru
doručení
ení kupujícímu. Za Zaplacení
zaplacení
Veškeré faktury jsOu
jsou splatné do
Odeslání kupní ceny na účet
záhlaví
kupní ceny je važOvánO
považováno odeslání
ú et prodávajícího uvedený v Záhlaví
této rámcové
rácvé dohody.
dOhOdy.

IV. Dodací podmínky, podmínky objednávky
l. Prodávající je povinen dodávat objednaný
Objednaný předmět
pln ní na následující adresy:
1.
p edm t plnění
•'

Krajská
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
pé e
Kraj ská zdravotní,
Zdravotní, a.s. O.Z., Sociální péče
3316/12A, 401
401 13
13 Ústí
Ústi nad Labem

•'

Zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z
O.z Oddělení
Krajská zdravotní,
– Odd
lení
péče,
Ryj ice 1,
l, 403
3l Ústí nad Labem - Neštěmice
e, Ryjice
403 31
Nešt mice
následné pé
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•'

ín, o.z., U Nemocnice 1,
ín II
Krajská
– Nemocnice D
Kraj ská zdravotní,
Zdravotní, a.s. Děčín,
1, 405 99 D
Děčín

•'

Krajská zdravotní,
– Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyn
Zdravotní, a.s. Purkyně 270, 434 64 Most

•'

Krajská
– Nemocnice Most, o.z. - Odd
lení následné péče
pé e Zahražany,
Kraj ská zdravotní,
Zdravotní, a.s. Oddělení
Jana Žižky
žižky 1304,
1304, 434 01
01 Most

•'

Krajská
– Nemocnice Teplice, o.z.,
Kraj ská zdravotní,
Zdravotní, a.s. o.Z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice

•'

Krajská
– Nemocnice Chomutov, o.z.,
Kraj ská zdravotní,
Zdravotní, a.s. o.Z., Kochova 1185,
1185, 430 12
12
Chomutov

n provádět
provád t jednotlivé objednávky písemně,
písemn , zpravidla
prost ednictvím
2. Kupující je oprávn
oprávněn
Zpravidla prostřednictvím
ního objednávkového systému (dále jen „NEOS“), který objednávku zašle
nemocni
nemocničního
Zašle na emailovou adresu obchod@eta-elektro.cz
p ípadn prostřednictvím
prost ednictvím držitele poštovní
Obchod eta-elektr0.cz , případně
licence na adresu prodávajícího uvedenou vV záhlaví
vodn ných
Záhlaví této dohody. V od
odůvodněných
ppřípadech
ípadech jsou možné i objednávky přímo
p ímo pracovníkem Odd
lení zásobování
Oddělení
Zásobování a nákupu na
emailovou adresu prodávajícího obchod@eta-elektro.cz.
0bch0d@eta-elektr0.cz. Prodávající má povinnost bez
zbyte
ného odkladu, nejpozd
ji do 24 hodin, jakoukoli
jakoukoli zaslanou objednávku s předmětem
p edm tem
zbytečného
nejpozději
ní této rámcové dohody potvrdit na emailovou adresu: objednavky.neos@kzcr.eu.
pln
plnění
obj ednavky.neos@kzcr.eu.

4. Prodávající se zavazuje předat
p edat předmět
p edm t plnění
pln ní kupujícímu na kupujícím specifikovanou
speciﬁkovanou
lánku IV. odst. 1.
adresu (místo dodání) ve smyslu článku
l. rámcové dohody do 20 pracovních
dn
dnů po obdržení jednotlivé objednávky.
Zboží bude prodávajícím dodáváno v pracovní dny, a to v
V dob
době od 6:00 do
5. Objednané zboží
ediska (jednotlivá odd
lení) kupujícího nebo do sklad
13:00,
13:00, na jednotlivá nákladová st
Střediska
oddělení)
skladů
kupujícího nacházejících se na výše uvedených adresách odšt
pných závod
odštěpných
závodů.. Termíny
doru
ení objednaného zboží
jednotlivých výše uvedených odšt
pných závod
doručení
Zboží do jednotlivých
odštěpných
závodů budou na
mailovou adresu objednavky.neos@kzcr.eu zasílány prodávajícím nejméně
nejmén 2 pracovní
vpřípadně
kupujícím
s
Zboží, nedohodnou-li se prodávající
doručení
ed dnem doru
ení zboží,
v p ípadn
dny ppřed
jednotlivé objednávky jinak.
Součástí
Zboží musí být odpovídající dodací list v počtu
ástí každé dodávky zboží
po tu 4 kusů,
kus ,
6. Sou
středisko
Zvlášť..
edisko zvláš
vyhotovený pro každé jednotlivé nákladové st
7. V pozitivním listu dodavatele vedeném u Krajské zdravotní
jednotlivých
Zdravotní a.s., bude u jednotlivých
položek uveden také aktivní internetový odkaz s obrazovou dokumentací a popisem
společně
dodávaného zboží. Tento odkaz vyplní prodávající, spole
n s dalšími požadovanými
údaji, do pozitivního listu dodavatele, který mu před
p ed zahájením
Zaháj ením objednávek zašle zástupce
kupujícího.

8. Prodávající je povinen mít po celou dobu trvání této rámcové dohody uzavřené
uzav ené pojištění
pojišt ní
odpovědnosti
Za škodu zp
způsobenou
dnosti za
sobenou jeho činností,
inností, a to sS výší pojistného plnění
pln ní min. 11
odpov
Kč.. V souvislosti s tímto ustanovením se prodávající zavazuje, že nejpozd
nejpozději
ji do 5
000 000 K
pracovních dn
ú innosti této rámcové dohody bude mít sjednáno
pojišt ní
dnů od nabytí účinnosti
Sjednáno pojištění
odpovědnosti
způsobené
odpov
dnosti za škody zp
sobené jím, příp.
p íp. jeho poddodávateli,
poddodavateli, v souvislosti s výkonem
innosti ttřetí
etí osob
je
jeho podnikatelské činnosti
osobě ve výši požadované kupujícím. Prodávající je
ověřenou
enou kopii této pojistné smlouvy
povinen na výzvu kupujícího předložit
p edložit originál nebo ov
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prodávajícímu, a to nejpozd
ji do 5 pracovních dn
výzvy ze strany
nejpozději
dnů od
Od obdržení písemné Výzvy
Strany
kupujícího. Pokud by vV ddůsledku
sledku pojistného plnění
pln ní nebo jiné události m
lo dojít k zániku
mělo
nám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti
změnám,
pojistného krytí čii k jiným zm
ppůvodnímu
vodnímu stavu, je prodávající povinen učinit
u init příslušná
p íslušná opat
ení tak, aby pojištění
pojišt ní bylo
opatření
udrženo tak, jak je požadováno kupujícím.
p edm tu plnění
pln ní uvedené
9. Kupující si vyhrazuje právo neodebrat předpokládané
p edpokládané množství předmětu
v příloze
p íloze č.. 1,
v i nněmu
mu uplatněné.
uplatn né. Jednotlivé objednávky na
l, a to bez jakékoliv sankce vůči
pot eb zadavatele. Kupující je oprávn
n
zboží budou vystavovány na základ
základě aktuálních potřeb
oprávněn
ur
ovat konkrétní množství a dobu plnění
pln ní jednotlivých díl
ích dodávek dle svých
určovat
dílčích
eb, a to bez jakékoli penalizace vůči
v i nněmu
mu uplatněné.
uplatn né. Prodávající není
aktuálních pot
potřeb,
n stanovit minimální finan
ní ani množstevní limit objednávky.
oprávn
oprávněn
finanční

l.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

V. Dodání a p
evzetí p
edm tu pln
ní
převzetí
předmětu
plnění
ádn a vVčas,
as, v ujednaném
Prodávající se zavazuje, že dodávky budou realizovány řádně
množství, jakosti (kvalit
požadavk kupujícího vyplývajícího ze
(kvalitě)) a v provedení dle požadavků
ejné zakázky a z této rámcové dohody, případně
p ípadn konkrétní objednávky, a vždy
veřejné
zadání ve
v souladu s obecn
p edpisy. Prodávající prohlašuje, že dodávaný
obecně závaznými právními předpisy.
edm t pln
ní bude vždy nový a nepoužitý.
plnění
ppředmět
Pokud prodávající nebude schopen dodávat jakoukoliv položku předmětu
p edm tu plnění
pln ní uvedenou
vodu jejího nahrazení novějším
nov jším typem/modelem čii
v příloze
p íloze č.. 2 této rámcové dohody z ddůvodu
azením dot
eného typu/modelu z prodeje, m
že jí s písemným souhlasem kupujícího
vy
vyřazením
dotčeného
může
nahradit jiným typem/modelem, který spl
uje technickou specifikaci požadovanou
splňuje
ny kupní ceny uvedené v příloze
p íloze č.. 1l této rámcové dohody.
kupujícím, a to beze zm
změny
Prodávající zajistí dopravu předmětu
p edm tu plnění
pln ní do místa plnění
pln ní na vlastní náklady a
í.
nebezpečí.
nebezpe
Dodací list bude obsahovat jméno a podpis dodávající osoby za prodávajícího a přebírající
p ebírající
osoby za kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu
nosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v této smlouv
skutečnosti.
smlouvě,, je
odpovídají skute
oprávněn
kupující oprávn
n ppřevzetí
evzetí zboží odmítnout, a to až do dodání dodacího listu s výše
uvedenými údaji.
oprávněn
Kupující je oprávn
n odmítnout převzetí
p evzetí předmětu
p edm tu plnění:
pln ní:
nepředá-li
místě plnění
edá-li prodávající, příp.
p íp. jím pověřený
pov ený přepravce,
p epravce, vV míst
pln ní kupujícímu dodací
a) nep
íslo
list, který musí obsahovat mimo jiné
jiné specifikaci
speciﬁkaci prodávajícího a kupujícího, číslo
objednávky, datum uskute
n ní dodávky, množství předmětu
p edm tu plnění
pln ní s uvedením jejich
jejich
uskutečnění
len ní – cena
názv
názvů,, dobu použitelnosti, kód zboží, jednotkové ceny i celkovou cenu v členěníbez DPH, DPH, cena vvčetně
etn DPH,
b) nesouhlasí-li počet
po et položek uvedený na dodacím list
n dodaným předmětem
p edm tem
listě se skute
skutečně
plnění,
ní,
pln
c) neodpovídá-li kvalita dodávky,
p edm tu plnění.
pln ní.
d) v případě
p ípad pozdní dodávky předmětu
Kvalitativní vlastnosti dodávaného předmětu
p edm tu plnění
pln ní musí být v souladu s normami a
R a Evropské unii.
právními předpisy
p edpisy platnými v CR
VI. Reklamace, záruka za jakost
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1.
vad.
l. Prodávající se zavazuje, že dodávku dodá bez jakýchkoliv faktických i právních Vad.
Pokud není písemně
písemn dohodnuto jinak, nemá kupující zájem
pln ní dodávky, která by
Zájem na plnění
la jakékoliv vady, a to vvčetně
etn Vad,
vad, na které prodávající kupujícího upozornil.
m
měla
2. Prodávající odpovídá za
p evzetí nebo
Za vady
Vady zboží,
Zboží, které má zboží
Zboží v dob
době odevzdání a převzetí
sobil porušením své
povinnosti.
které se objeví kdykoliv později,
pozd ji, pokud je prodávají zp
způsobil
sVé povinnosti.
ní se řídí
ídí zejména
anského zákoníku.
Vadného pln
plnění
Zejména § 2099 a násl. ob
občanského
Zákoníku.
Práva kupujícího zZ vadného
ejímá záruku za
Záru ní dobou je
je 24 m
síc a za
ne
Za jakost dodávky. Záruční
měsíců
Začne
3. Prodávající ppřejímá
evzetí zboží,
p edm tu plnění
pln ní
Zboží, pokud prodávající u jednotlivých položek předmětu
plynout ode dne ppřevzetí
neposkytne výslovn
výslovně záruku delší.
ného odkladu po zjišt
ní vady,
4. Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího bez zbyte
zbytečného
Zjištění
Vady, a to
písemnou formou na kontaktní adresu nebo údaje prodávajícího.
5. Prodávající je povinen neprodleně
neprodlen se spojit sspříslušnou
p íslušnou osobou na stran
straně kupujícího,
ji však do 48 hodin od okamžiku nahlášení vady
nejpozd
nejpozději
Vady dodávky.
6. Jestliže má dodávka předmětu
p edm tu plnění
pln ní vady (vadné plnění
pln ní je
je podstatným porušením
že kupující podle své
může
sVé volby
Volby požadovat:
smlouvy), m
a) jde-li o vady provedení a jakosti:
p edm tu pln
ní bez vad, kdy vadný
p edm t plnění
pln ní je
je povinen vrátit;
' dodání předmětu
plnění
Vadný předmět
b) jde-li o vady
Vady množství:
jícího množství,
' dodání chyb
chybějícího
im ené slevy z kupní ceny;
' nebo poskytnutí p
přiměřené
ní ttěchto
chto vad;
c) jde-li o vady právníprávní – odstran
odstranění
Vad;
d) jde-li o neodstranitelnou vadu – odstoupení od díl
dílčíí kupní smlouvy (objednávky) nebo
odstoupení od díl
dílčíí kupní smlouvy a zárove
zároveň i od této rámcové dohody.

1.
1.

2.

3.

4.

Sankční
VII. Sank
ní ujednání
Nezaplatí-li kupující prodávajícímu jakoukoliv kupní cenu předmětu
pln ní řádně
ádn a vVčas,
as,
p edm tu plnění
n požadovat po kupujícím úrok z prodlení. Výše úroku zZ prodlení
je prodávající oprávn
oprávněn
bude stanovena vV souladu s § 1970
anského zákoníku.
1970 z. č.. 89/2012 Sb., ob
občanského
Nedodá-li prodávající kupujícímu předmět
pln ní řádně
ádn a vvčas,
as, tj. bude v prodlení
p edm t plnění
s termínem plnění
pln ní dle konkrétní objednávky nebo dodávka nebude kompletní dle
konkrétní objednávky, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši
Ve Výši
0,1
p íp. za každý den do dne dodání úplné
0,1 % z ceny
cenyI dodávky za každý den prodlení, příp.
objednávky. Úrok
n
Urok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 15
15 dní ode dne, kdy na ně
vznikl nárok.
V ppřípadě,
ípad , že prodávající nebude mít uzavřeno
uzav eno pojištění
pojišt ní dle čl.l. IV odst. 9 této rámcové
dohody, zavazuje se prodávající zaplatit smluvní pokutu 11 000 Kč
K za každý den, kdy
uzav eno.
požadované pojištění
pojišt ní nebude uzavřeno.
Uplatněním
dotčeno
Uplatn
ním smluvní pokuty není dot
eno právo kupujícího na náhradu škody Vzniklé
vzniklé
uplatn ní práva, ani právo na
z porušení povinnosti, na náhradu náklad
nákladů vynaložených na uplatnění
odstoupení od rámcové dohody vV souladu se zákonem č.. 89/2012 Sb., ob
anský zákoník, a
občanský
134/2016 Sb., o zadávání
Zadávání veřejných
ve ejných zakázek.
zákonem č.. 134/2016

předčasné
ukončení
ed asné ukon
ení rámcové dohody
VIII. Doba trvání a p
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Ú
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1.9.2017
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1.
ú innosti dnem podpisu ob
ma smluvními stranami,
1. Tato rámcová dohoda nabývá účinnosti
Oběma
nejd
íve však
ejn ním vV registru smluv. Smluvní strany
žádné
nejdříve
Však zve
zveřejněním
Strany shodn
shodně prohlašují, že Žádné
etn všech jejích příloh),
p íloh), s výjimkou
zna ky a
ustanovení této dohody (v
(včetně
Výjimkou obchodní Značky
typového ozna
ení nabízených výrobk
edstavuje obchodní tajemství žádné smluvní
označení
Výrobků,, nep
nepředstavuje
Smluvní
v rné informace a souhlasí s uveřejněním
uve ejn ním této dohody Vv plném rozsahu.
rozsahu.
strany a ani ddůvěrné
ejn ní vVregistru
registru smluv zajistí Ve
ve lh
t 14
Smluvní strany se dohodly, že zve
zveřejnění
lhůtě
14 dní od
Od
ení této rámcové dohody kupující. V případě,
p ípad , že dohoda nebude uveřejněna
uve ejn na
uzavření
uzav
ednictvím registru smluv ani Vv 15.
jejího uzavření,
uzav ení, je oprávn
n zajistit
prostřednictvím
15. den od jejího
oprávněn
prost
ejn ní dohody prodávající.
uve
uveřejnění
síc ode dne účinnosti
ú innosti této dohody.
2. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu 24 m
měsíců
3. Rámcová dohoda m
že být ukon
ena písemně
písemn dohodou stran, Výpovědí
výpov dí čii odstoupením.
může
ukončena
4. Strany dohody se dohodly, že smluvní strany mohou tuto dohodu kdykoliv písemně
písemn
vypov
d t bez uvedení ddůvodu
vodu s 3m
sí ní výpov
dní dobou, která plyne od prvního dne
Vypovědět
3měsíční
Výpovědní
síce následujícího po m
síci, ve
ena druhé stran
m
měsíce
měsíci,
Ve kterém byla výpov
Výpověď doru
doručena
straně dohody.
p edpis nebo pro
5. Od rámcové dohody lze odstoupit, stanoví-li tak obecn
obecně závazný právní předpis
podstatné porušení této rámcové dohody. Za podstatné porušení rámcové dohody se
zejména považuje:
a) na stran
straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této rámcové dohody delší než 60
ového dokladu,
dní po dni splatnosti příslušného
p íslušného da
daňového
b) na stran
ádn a/nebo Včas
v as předmět
p edm t plnění
pln ní dle této
straně prodávajícího, jestli nedodá řádně
p edm t plnění
pln ní a nezjedná nápravu Vv
rámcové dohody čii opakovan
opakovaně dodá nekvalitní předmět
im ené lh
t stanovené kupujícím, přestože
p estože byl kupujícím na tuto skute
nost
lhůtě
skutečnost
ppřiměřené
písemn
n.
písemně upozorn
upozorněn.
inky odstoupení od rámcové dohody nastávají
ení písemného projevu
Ú
Učinky
nastávaj í okamžikem doru
doručení
vVůle
le druhé stran
uplatn ní nároku na smluvní pokutu a náhradu
straně.. Práva kupujícího na uplatnění
dotčena.
ena.
újmy vVůčii prodávající tím nejsou dot
Vzájemná práva a závazky V
v souladu
6. Smluvní strany jsou povinny Vypořádat
vypo ádat si vzájemná
s ustanoveními zákona č.. 89/2012 Sb., Ve
ve zn
ní pozdějších
pozd jších předpisů.
p edpis .
znění
Závěrečná
re ná ustanovení
IX. Záv
1. Právní vztahy
Vztahy touto rámcovou dohodou neupraVené
Se řídí
1.
neupravené se
ídí příslušnými
p íslušnými ustanoveními
občanský
Ve zn
znění
zákona č.. 89/2012 Sb., ob
anský zákoník, ve
ní pozdějších
pozd jších předpisů.
p edpis .
2. Je-li nebo stane-li se nněkteré
které ustanovení této rámcové dohody neplatné čii neú
inné,
neúčinné,
stávají platná a účinná.
ú inná.
nedotýká se to ostatních ustanovení této rámcové dohody, která zzůstávají
Strany se vV tomto případě
p ípad zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné čii neú
inné
neúčinné
novým ustanovením platným a úúčinným,
inným, které nejlépe odpovídá původně
p vodn zamýšlenému
úúčelu
elu ustanovení neplatného čii neú
inného.
neúčinného.
3. Strany se zavazují řešit
ešit Veškeré
veškeré případné
p ípadné spory smírnou
smímou cestou. Budou-li taková jednání
šná, ppřípadné
ípadné spory mezi stranami jsou oprávn
ny rozhodnout obecné soudy České
eské
neúsp
neúspěšná,
oprávněny
republiky. P
íslušnost rozhod
ích soud
vylou ena.
Příslušnost
rozhodčích
soudů je Vyloučena.
zveřejněna
ípad, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění
pln ní je
je zve
ejn na
4. Pro ppřípad,
způsobem
skutečnost,
nespolehliVým plátcem DPH,
sobem umožňujícím
umož ujícím dálkový přístup
p ístup skute
nost, že je
je nespolehlivým
zp
ním zákona č.. 235/2004 Sb., oO DPH, strany sjednávají, že za spln
ní
vV souladu se zn
zněním
splnění
ástku
závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je
je považováno, uhradí-li kupující částku
ve
et správce dan
ást kupní ceny oO da
Ve výši
Výši dan
daně na ú
účet
daně poskytovatele a zbývající část
daň
poníženou prodávajícímu.
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5. Tato rámcová dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech sS platností originálu, zZ nichž
každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
uzav ena podle jejich pravé a
6. Strany shodn
shodně prohlašují, že tato rámcová dohoda je uzavřena
svobodné
le, nikoliv v tísni, za
Svobodné v
vůle,
Za nápadn
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují
Steují svými
Svými
ními podpisy.
vlastnoru
vlastnoručními
ny a dopl
ky této rámcové dohody musí mít formu číslovaných
íslovaných dodatk
7. Jakékoliv zm
Změny
doplňky
dodatků
v písemné podobě
podob a musí být podepsané ob
ma stranami.
Oběma

ástí této rámcové dohody jsou následující přílohy:
p ílohy:
Nedílnou sou
součástí
1)
l) Cenová nabídka
pln ní
2) Specifikace předmětu
p edm tu plnění

V Ústí nad Labem dne …………..
..............

V Praze dne 17.3.
17.3. 2020

Digitálně pOClepSal

KRISTYA'N Cz sm.
prodejna ETA-ELEKTRO

Bělohorská 132, Praha s-Brˇevnov Karel Blätteľbaueľ

I n g o Petr Digitálně podepsal
Ing. Petr Fiala
F-

I

la a

18:16:40 +02'00'

e-maił: obchod@eta-eł9ktm cz
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Krajská Zdravotní, a.S.
Sociálnj péče 3316/12A

4o1 13 Ustí nad Labem

jąż

Tel.:
+42o 477 111 111
Fax:
+420 477 114 900
e-mail: Sekretariat@kzcr.eu

Krajská Zdravøtní, a.S.

P
íloha č.. 2 rámcové dohody
Příloha
„Dodávky elektrospot
ebi III. pro Krajskou
elektrospotřebičů
Kraj skou zdravotní,
Zdravotní, a.s.“
Lednice malá s mrazákem
Voln stojící,
Volně
Jednodvé
ová, zam
nitelné otevírání dví
ek,
Jednodvéřová,
Zaměnitelné
dvířek,
Mrazák umístěn
umíst n naho
e,
nahoře,
pr hledná zásuvka
Nastavitelné police v lednici zZ tvrzeného skla
sklá nebo skla, průhledná
Zásuvka na potraviny,
přihrádky
dveřích,
ích,
p ihrádky ve dve
Energetická ttřída
ída min. A+,
Hlu
nost maximáln
Hlučnost
maximálně 43 dB,
istý objem chladni
ky min. 100
istý objem mrazáku min. 12
Čistý
chladničky
100 l, čistý
12 l,
Rozm
ry (š x v x h) – 50 – 60 cm
x 80 – 85 cm
x 53 – 64 cm.
Rozměry(šxvxh)-50-60
cmx80-85
cmx53-64cm.
Lednice velká s mrazákem
Voln stojící,
Volně
Jednodvé
ová, zam
nitelné otevírání dví
ek,
Jednodvéřová,
Zaměnitelné
dvířek,
Výškov stavitelná rektiﬁkáce
rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlah,
Výškově
pr hledná zásuvka na potraviny,
Nastavitelné police v lednici zZ tvrzeného skla
sklá nebo skla, průhledná
přihrádky
dveřích,
p ihrádky ve dve
ích,
Energetická ttřída
ída min. A+,
Hlučnost
maximálně 43 dB,
Hlu
nost maximáln
istý objem
ky min.
istý objem
Čistý
Objem chladni
chladničky
inin. 160
160 l,1, čistý
øhjčin mrazáku min.
inin. 14
14 l,1,
Rozměry(šxvxh)-53-60cmx
115130 cm
cmx53-64
Rozm
ry (š x v x h) – 53 – 60 cm x 115
– 130
x 53 – 64 cm,
Umístění
Umíst ní mrazáku nahoře.
naho e.
Lednice malá bez mrazáku
Voln stojící,
Volně
Zaměnitelné
dvířek,
Monoklimatická, zam
nitelné otevírání dví
ek,
pr hledná zásuvka na potraviny,
Nastavitelné police v lednici zZ tvrzeného skla
sklá nebo skla, průhledná
přihrádky
dveřích
p ihrádky ve dve
ích
Energetická ttřída
ída min. A+,
Hlučnost
maximálně 43 dB,
Hlu
nost maximáln
istý objem
ky min.
Čistý
øbjčni chladni
čhıaáničký
inin. 120
120 l,1,
Rozměry(šxvxh)-50-60
cmx80-85
cmx53-64cm.
Rozm
ry (š x v x h) – 50 – 60 cm
x 80 – 85 cm
x 53 – 64 cm.
Lednice st
ední bez mrazáku
střední
Voln stojící,
Volně
zaměnitelné
dvířek,
Monoklimatická, zam
nitelné otevírání dví
ek,
Minimálně 4 nastavitelné police v lednici z tvrzeného skla
sklá nebo skla, průhledná
Minimáln
pr hledná zásuvka ná
na
ích,
p ihrádky ve dve
potraviny, přihrádky
dveřích,
Energetická ttřída
ída min. A+,
Hlučnost
maximálně
43 dB,
Hlu nost maximáln 43
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z
ø
Kralska Zd ravotn I, a.S.

ø

čhlaáničky
øhjčni chladni
Čistý
istý objem
ky min. 200 l,

0

1500mX53-64cm,
120ROzměry(šXt)-53-600mx
Rozm
ry (š x v x h) – 53 – 60 cm x 120
– 150
cm x 53 – 64 cm,

Lednice velká bez mrazáku
Stojící,
Volně stojící,
0 Voln
dvířek,
zaměnitelné
nitelné otevírání dví
ek,
0 Monoklimatická, zam
Skla, průhledná
v lednici zZ tvrzeného skla nebo skla,
pr hledná zásuvka na
Minimálně 5 nastavitelných polic V
0 Minimáln
potraviny, přihrádky
p ihrádky ve dve
ích,
dveřích,
ída min. A+,
0 Energetická ttřída
nost maximáln
maximálně 43 dB,
Hlučnost
0 Hlu
istý objem
ky min. 270 l,
Chladničky
øhjčni chladni
ø Čistý
ry (š x v x h) – 53 – 60 cm x 160 – 190 cm x 53 – 64 cm,
ROzměry(šXt)-53-60cmx160-1900mX53-64cm,
0 Rozm
Televizor malý
0 LED televizor,
í ka 24 palců,
palc ,
Úhlopříčka
0 Úhlop
ída min. A,
0 Energetická ttřída
0 DVB-T tuner, DVB-T2, DVB-C,
X 768,
1366 x
0 Rozlišení min. 1366
minimálně 2 HDMI vstupy,
0 USB port, minimáln
0 Podpora kodeku H.265 HEVC,
eské menu,
0 České
ástí balení,
Součástí
0 Dálkové ovládání sou
p ipevn ní VESA standard.
otvorů pro připevnění
Rozteč otvor
0 Rozte
ední
Televizor st
střední
0 LED televizor,
Úhlopříčka
í ka 32 palčü,
palc ,
ø Úhlop
0 Energetická ttřída
ída min. A,
0 DVB-T tuner, DVB-T2, DVB-C,
X 768,
1366 x
0 Rozlišení min. 1366
minimálně 2 HDMI vstupy,
0 USB port, minimáln
0 Podpora kodeku H.265 HEVC,
0 České
eské menu,
ástí balení,
Součástí
0 Dálkové ovládání sou
p ipevn ní VESA standard.
otvorů pro připevnění
Rozteč otvor
0 Rozte
Televizor velký
0 LED televizor
Úhlopříčka
í ka 40 - 43 palčů,
palc ,
ø Úhlop
0 Energetická ttřída
ída min. A,
0 DVB-T tuner, DVB-T2, DVB-C,
1080,
X 1080,
1920 x
0 Rozlišení min. 1920
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0
0
0

0
0

USB port, minimáln
vstupy,
minimálně 2 HDMI Vstupy,
Podpora kodeku
kodéku H.265 HEVC,
eské menu,
České
Dálkové ovládání
ástí balení,
Ovládání sou
Součástí
Rozte
p ivevn ní VESA standard.
Rozteč otvor
otvorů pro přivévnění

Držák na televizi
úhlop í kou 24, 32 a 40 - 43 palců,
palc ,
0 Kompatibilní sS nabízenou televizí sS úhlopříčkou
stupňů,,
stupňů až ení do stran minimáln
– 30 stup
V rozmezí + 30 stup
minimálně v
Otáčení
0 Otá
– 15
0 Náklon minimáln
minimálně v
V rozmezí +10 stup
Stupňů až 15 stup
Stupňů,,
ástí balení,
0 Montážní materiál sou
Součástí
0 Podporuje VESA standard.
Set top box
ø DVB-T,
DvB-T, DBT-T2
DBT-TZ (HEVC),
(HEvC),
ø HDMI, SCART, USB,
idlo – možnost uschování STB za televizi
0 Externí infra čidlo
eské menu, dálkový ovlada
ástí balení,
0 České
ovladač sou
Součástí
ry (š xX h Xx v) – 190
0 Maximální rozm
rozměry
190 x
X 145
145 x
X 45 mm
Ventilátor stolní
0 Hlu
Hlučnost
maximálně 60 dB,
nost maximáln
0 Minimáln
Minimálně 3 varianty rychlosti,
0 Možnost nastavení úhlu náklonu ventilátoru,
0 Pr
Průměr
m r lopatky ventilátoru min. 30 cm,
0 P
Přední
mřížka,
ední a zadní kovová ochranná m
ížka,
p eh átí.
0 Ochrana proti přehřátí.
Ventilátor stojací
Stojací (stojanový)
(Stoj anový)
0 Hlu
Hlučnost
maximálně 60 dB,
nost maximáln
0 Minimáln
Minimálně 3 varianty rychlosti,
0 Minimální výška ventilátoru 90 cm,
tí minimáln
0 Možnost nastavení výšky ventilátoru v rozp
rozpětí
minimálně 15
15 cm,
0 Možnost nastavení úhlu náklonu ventilátoru,
0 Pr
Průměr
m r lopatky ventilátoru min. 40 cm,
0 P
Přední
mřížka,
ední a zadní kovová ochranná m
ížka,
ížová základna,
0 Stabilní k
lđˇížová
p eh átí.
0 Ochrana proti přehřátí.
Teplovzdušný konvektor
0 Plynule regulovatelný termostat,
0 Minimáln
Minimálně 3 úrovn
úrovně topného výkonu,
0 P
Přenosný,
enosný,
0 Nejvyšší výkon topného výkonu min. 2000 W,

Strana 3 (Celkem 5)

IČ: 25488627, DIČ: (2225488627, Krajská Zdravotní a.S. Ie vedená Kraiským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská Zdravotní, a.S.
Sociálnj péče 3316/12A

401 13 Ustí nad Labem

iąż

Tel.:
+420 477 111 111
Fax:
+420 477 114 900
e-mail: Sekretariat@kzcr.eu

Krajská Zdravøtní, a.S.

Sv
telná kontrolka zapnutí
les,
Světelná
Zapnutí topných ttěles,
Ochrana proti přehřátí.
p eh átí.

0
0

Mikrovlnná trouba
0 Voln
Volně stojící,
Stojící,
– 17
0 Minimální objem trouby 17 l,
nost maximáln
0 Hlu
Hlučnost
maximálně 60 dB,
0 Výkon minimáln
minimálně 700 W,
0 Minimáln
Minimálně 5 úrovní výkonu,
m r talí
0 Pr
Průměr
talířee min. 24,5 cm,
ry (š x h Xx v)
– max. 50 cm xX max. 40 cm x max. 32 cm
0 Rozm
Rozměry
V) Rychlovarná konvice
0 Nerezové provedení,
0 Objem minimáln
minimálně 1,7
1,7 l,
0 Skrytá topná spirála,
Spirála,
jišt ní – ochrana proti přehřátí
p eh átí při
p i zapnutí
pi
0 Trojnásobné jištění
Zapnutí bez vody, automatické vypnutí při
sejmutí
Sejmutí zZ podstavce, automatické vypnutí po dosažení bodu varu,
istot a usazenin,
0 Vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení ne
nečistot
ní sí
ového napájecího kabelu v podstavci,
0 Uskladn
Uskladnění
síťového
Vodoznak
(pr
hledné zvn
0
(průhledné
zvnějjšku),
šku),
ítko na otevírání víčka
ví ka na rukojeti,
0 Tla
Tlačítko
0 Výkon min. 2000 W.
Stolní LED lampa
0 Výška max. 80 cm,
0 Napájení pomocí napájecího kabelu,
ka sS vym
nitelným LED sv
telným zdrojem sS paticí E27,
0 Stolní lampi
lampička
vyměnitelným
světelným
0 Teplota sv
světla
min.
3000
K,
tla –
Ohebné
rameno
do všech sm
r ,
0
směrů,
v etn žárovky,
0 Balení včetně
0 Stabilní základna,
telný tok min. 270 lm, max. 700 lm.
0 Sv
Světelný
Stmívatelná
Stolní LED lampa stmívatelná
0 Výška min. 35 cm, max. 60 cm,
0 Napájení pomocí napájecího kabelu,
ka s LED sv
telným zdrojem,
0 Stolní lampi
lampička
Světelným
0 Teplota sv
světla
tla – min. 4000 K,
jasu,
0 Stmívatelná - plynulá regulace jasu,
ná základna, výklopné a ohebné rameno,
0 Oto
Otočná
v etn žárovky,
0 Balení včetně
telný tok min. 400 lm, max. 700 lm.
0 Sv
Světelný
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Skartova
ka malá
Skartovačka
nost maximáln
0 Hlu
Hlučnost
maximálně 75 dB,
0 Minimální objem
Objem odpadní
Odpadní nádoby 7 l,
tný chod,
0 Zp
Zpětný
– stop,
0 Funkce Start Stop,
p eh átí,
0 Tepelná pojistka proti přehřátí,
0 Minimáln
Minimálně 5 list
listů najednou,
ka vstupního otvoru minimáln
0 Ší
Šířka
minimálně 220 mm,
0 Stupe
Stupeň utajení DIN min. P-2,
0 Rychlost min. 2 m/min.
Skartova
ka velká
Skartovačka
nost maximáln
0 Hlu
Hlučnost
maximálně 75 dB,
0 Minimáln
Minimálně objem odpadní nádoby 22 l,
tný chod,
0 Zp
Zpětný
– stop,
0 Funkce Start Stop,
p eh átí,
0 Tepelná pojistka proti přehřátí,
0 Minimáln
Minimálně 10
10 list
listů najednou,
0 Skartuje
Skártuje sponky a svorky,
Svorky,
ka vstupního otvoru minimáln
0 Ší
Šířka
minimálně 220 mm,
0 Stupe
Stupeň utajení DIN min. P-3,
0 Rychlost min. 2 m/min.

V Praze dne 24.3. 2020
společnost
cZ s.r.o.
Za spole
nost KRISTYÁN cz

ná jednat jménem čii za
ú astníka
Osoba oprávn
oprávněná
Za účastníka
Karel Blätterbauer, jednatel
Digitálně podepsal

KRISTVA'N cz sm.

'-

ľOđe'na ETA-ELEKTRO

Bgıøhørsiž 132, Praha s-Bfevnorö Karel Blatterbaueľ

D/ :0227139280
M; 233 357 545

e-mail: obchod@eta+ıłektmcz
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