
 

Dohoda o podmínkách dodávek zboží na základě elektronických výběrových řízení 
  
Kupujícím 

Vojenská nemocnice Brno  www.vnbrno.cz 

Sídlo: Brno, Zábrdovická 3 PSČ 636 00 

Korespondenční adresa: Brno, Zábrdovická 3, PSČ  636 00 

IČO: 60555530 

DIČ: CZ60555530 

E-mailová adresa: sekretariat@vnbrno.cz 

Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno, číslo účtu: 4034881/0710 

Jednající: plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel nemocnice  

Osoba oprávněná jednat za zájemce: Kateřina Hrabalová, DiS., vedoucí strav. provozu 

E-mailová adresa: khrabalova@vnbrno.cz 

(dále jen „Kupující“) 

 
a 

Prodávajícím  

xxxx www. 

Sídlo: xxxx PSČ: xxx 

Eč. živnostenského listu: xxxxx 

Korespondenční adresa: xxxx 

IČO: xxx 

DIČ: CZ xxx 

E-mailová adresa: xxxx,  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: xxxx 

Jednající: xxx 

 (dále jen „Prodávající, nebo též “dodavatel”“) 

 
společně též jako „smluvní strany“. 
 

I. 
 
1. Tato Dohoda blíže stanovuje či specifikuje podmínky dodávek zboží vybraných v systému elektronických 

výběrových řízení a stanovené Zadávacími podmínkami jednotlivých výběrových řízení (dále jen VŘ) 
a následně učiněnou objednávkou. 

2. Předmětem dodávky obvykle budou potravinářské produkty a výrobky specifikované v jednotlivých VŘ. 
3. Objednávka může být učiněna písemně, elektronicky (emailem), faxem nebo telefonicky.  
4. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách 

výběrového řízení, ve kterém podal vítěznou nabídku, a této dohody, a převést na Kupujícího vlastnické právo 
ke zboží.   

5. Doručení zboží bude Prodávající provádět vždy na vlastní náklady a nebezpečí, a to v termínech a v časech 
daných podmínkami příslušného VŘ na adresu Kupujícího, nebude-li v zadávacích podmínkách VŘ stanoveno 
jinak. 

6. Předání objednaného zboží bude realizováno formou potvrzení dodacího listu pracovníkem Kupujícího při 
převzetí zboží. Potvrzený dodací list bude přílohou faktury za dodané zboží. 

7. Ihned při převzetí zboží je Kupující povinen reklamovat vady spočívající v poškození obalu, nedodání 
odpovídajícího množství nebo neodpovídající požadované jakosti zboží 

8. Zboží bude dodáváno s dodržením minimální trvanlivosti uvedené v zadání konkrétního VŘ. 
9. Nebude-li Prodávající schopen dodat Kupujícímu zboží v souladu se zadávacími podmínkami, jedná se 

o porušení podmínek VŘ a Kupující je oprávněn odebírat zboží od jiných účastníků, kteří se umístili jako další 
v pořadí, případně i od jiných dodavatelů, nejsou-li ostatní účastníci VŘ    schopni tyto dodávky zboží plnit. 

 
 



 
 
 

 

 

 
10. Prodávající poskytne Kupujícímu následující informace, kdykoli o ně Kupující v době platnosti této Dohody 

požádá: 
a. Platný ceník  
b. Záruční podmínky 
c. Doby použitelnosti jednotlivého dodávaného zboží 
d. Přesné složení požadovaného výrobku 
e. Prokazatelný původ zboží 

 
 
11. Smluvní strany se dohodly na možnosti ukončení plnění dle zadávacích podmínek ze strany Kupujícího při 

následujících událostech: 
a. nekvalitních dodávek (včetně kvality přepravy, nedodržování časů dovozu zboží atd.); 
b. řešení reklamací do 14 dní; 
c. dodávka jiného balení bez předchozího odsouhlasení Kupujícím – změny balení; 
d. změny technických či chuťových parametrů dodávaného zboží; 
e. nedodržení minimální trvanlivosti výrobků; 
f. nedodání (2x) objednaného zboží dle zadávacích podmínek. 

 
II. 

Cena a platební podmínky 
 

1. Cena a další dodací podmínky zboží jsou dány zadávacími podmínkami a nabídkou, které učinil Prodávající 
v konkrétním VŘ vypsaném Kupujícím, kterého se Prodávající zúčastnil podáním svých nabídek poté, co 
se seznámil s jejími podmínkami a svým podáním nabídky tyto podmínky akceptoval. 

2. Sortiment zboží a další volitelné podmínky jako např. splatnosti faktur, dodací lhůty, garance ceny 
a případně další ujednání rozšiřující ustanovení této smlouvy, mohou být uvedeny v zadávacích 
podmínkách konkrétních VŘ.   

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů. U konkrétních poptávek může být stanovena splatnost delší nikoliv 
ovšem delší 90 dnů, což je povinen Prodávající akceptovat. Smluvní strany se dále dohodly, že Prodávající 
nebude Kupujícího nijak sankcionovat v případě, že úhrada závazku proběhne v termínu 90 dnů a méně 
po lhůtě splatnosti.  

4. Garance ceny začíná běžet ode dne následujícího po ukončení a vyhodnocení VŘ.   
5. V konkrétních VŘ mohou být Kupujícím požadovány i jiné než výše citované volitelné podmínky. Podáním 

nabídky se stávají tyto podmínky pro Prodávajícího závaznými. 
6. Poptávané množství uváděné v zadávacích podmínkách je množstvím orientačním pro období 12 měsíců 

a skutečné odběry se mohou od zadaného množství lišit v závislosti na skutečných potřebách 
a ekonomických podmínkách Kupujícího. Kupující se v žádném případě nezavazuje od Prodávajícího 
odebrat množství uvedená v zadání VŘ   

7. Ceny jednotlivých položek jsou podávány na předpokládané množství uvedené v zadávacích podmínkách. 
Cena se uvádí za MJ v Kč bez DPH včetně nákladů na dopravu do skladu stravovacího provozu Kupujícího 
a všech dalších služeb souvisejících s dodávkou do místa sídla Kupujícího. 

8. Cena je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po dodávce. Faktura musí obsahovat 
náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Přílohou 
faktury je vždy kopie dodacího listu, který potvrdil oprávněný pracovník Kupujícího při převzetí dodávky 
zboží.  

9. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Kupující oprávněn ji do doby 
její splatnosti vrátit Prodávajícímu. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. 
U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

10. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 
% z dlužné částky za každý den prodlení. 



 
 
 

 

 

11. Při pozdním dodání nebo nedodání některé z objednaných položek bude mít Kupující právo vyúčtovat 
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu zpoždění nebo za každou 
jednotlivou nedodanou položku, na níž dal Prodávající nabídku. 

12. Nedodá-li Prodávající objednané zboží, je Kupující oprávněn zajistit si náhradní dodávku zboží od jiných 
dodavatelů tak, aby nebyl narušen stravovací provoz a výdej stravy. Kupující je oprávněn vyúčtovat 
Prodávajícímu zvýšené náklady spojené se zajištěním náhradní dodávky za Prodávajícím nedodané zboží.  

13. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé nedodáním zboží podle 
předchozího odstavce. 

14. Tato Dohoda se stává platnou podpisy smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. 
 

 
 
 
 
 

V 
 

Brně dne   V  dne  

         
    
    
    

plk. MUDr. Martin Stračár   xxx 
ředitel nemocnice   xxx 
Vojenská nemocnice Brno, p.o.   xxx 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


