
Číslo Prodávajícího:

Číslo Kupujícího:

Kupní smlouva
uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ“)

Smluvní strany:
Prodávající:

Dále jen „prodávající“

Prodávající: Václav Vytlačil
Sídlo: Velká hradební 17/62
Zastoupená: Václav Vytlačil
IČ / DIČ: 73797553 / CZ 5901260640
Společnost zapsaná v: ŽL
Bankovní spojení: ............................ .....
Číslo účtu: ...........................
Kontaktní osoba: ............ ............
Tel.: ..................
Email: .................................

Kupující:
Kupující: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Sociální péče 799/7A; 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupená: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
IČ / DIČ: 00829013

Společnost zapsaná v: OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 759

Bankovní spojení: ........................................................ .................

Číslo účtu: ........................

Kontaktní osoba ve 
věcech organizačních 
a technických:

.................................................................................. 
... ......... ...................................................................

Kontaktní osoba ve .......................... .........................................
věcech veřejné 
zakázky

... .............................................. ..........................

dále jen „kupující“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
KUPNÍ SMLOUVU
(dále jen „smlouva“):
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I. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění smlouvy je zajištění dodávky 10 ks nových záchranářských batohů včetně 

zdravotnického vybavení dle podmínek této smlouvy do místa plnění dle této smlouvy.

2. Smlouva se uzavírá jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Batohy vč. 
zdravotnického vybavení pro vozidla určená k přepravě materiálu na HPZ/O a většího 
počtu osob při MU a KS“. Specifikace předmětu plnění a podmínky této smlouvy vycházejí ze 
zadávacích podmínek kupujícího jako zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu a nabídky 
prodávajícího ze dne 5.11.2018 jako vybraného dodavatele v tomto výběrovém řízení. Obě 
smluvní strany prohlašují, že zadávací podmínky kupujícího a nabídku prodávajícího podanou v 
řízení mají k datu uzavření této smlouvy k dispozici.

3. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu předávat předmět koupě a umožnit mu nabýt 
k němu vlastnické právo a kupující se na základě této smlouvy zavazuje předmět koupě převzít a 
zaplatit prodávajícímu za dodaný předmět koupě kupní cenu specifikovanou v příloze č. 1 této 
smlouvy.

4. Prodávající se zavazuje dodávat zboží nové, nepoužité, renovované, recyklované.
5. Kupující požaduje dodat zboží odpovídající platným ČSN, atestům a předpisům výrobce v 

prvotřídní kvalitě. Kontrola kvality a úplnosti předmětné dodávky bude provedena při převzetí. V 
případě závady, na kterou se vztahuje záruka, veškeré vzniklé náklady hradí prodávající.

6. Předmětem smlouvy je dále předám zboží dle článku III této smlouvy včetně vystavení 
potřebných dokladů dle platné legislativy.

7. Podrobná specifikace předmětu plnění:
Batoh - záchranářský, rozměr 45x25x20 cm (BexaTEC PRO Large, případně alternativa stejných 
rozměrů a uspořádání kapes), barva červená, příp. kombinace červené a jiné barvy
Příslušenství:

- Ambuvak - Ambu SPUR II
- Resuscitační maska AERObag - dětská + dospělá velikost
- Bakteriální masky LMA Supreme, vel.: 3, 4, 5
- Škrtidlo C.A.T.

- Krční límce - dospělí Perfít ACE, dětský Ambu Perfit MINI ACE
- Pulsní oxymetr
- Fonendoskop jednostranný

- Polštářková náplast - 2x balení
- Termofolie - 5 ks

Další požadavky:

- Dobrá, snadná očista při zašpinění

- Stálost materiálu batohu (barevnost, pevnost, oděruschopnost)
Množství dodaných zdravotnických batohů vč. vybavení: 10 ks

n. Platnost smlouvy
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží dle čl. I. této smlouvy a dle podmínek sjednaných v čl. III 

této smlouvy do 3.12.2018.

III. Doba a místo plnění
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1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění uvedený v předmětu smlouvy dle čl. I 
této smlouvy.

2. Předmět plnění dle této smlouvy lze dodat doručením a převzetím zboží oprávněným 
pracovníkem kupujícího v místě plnění.

3. Prodávající provede předání dodávky do místa plnění v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, 
případně v čase po dohodě prodávajícího a kupujícího.

4. Místem plnění se rozumí Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o., Sociální péče 
799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

5. Nedílnou součástí každé dodávky bude doklad o předání a převzetí zboží (dodací list). Dodací list 
podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, kteří budou pověřeni příslušným vedoucím 
zaměstnancem (statutárním zástupcem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, přičemž podpisem 
dodacího listu dochází k převzetí a předání zboží. Dodací list musí obsahovat přesné definování 
zboží, prodejní cenu bez DPH a včetně DPH, přesný název zboží.

6. Kontrola kvality a úplnosti předmětné dodávky bude provedena při převzetí. Oprávněný 
pracovník kupujícího je povinen prohlédnout předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na věci a přesvědčit se, zda odpovídá smluveným vlastnostem a zadávacím podmínkám. Za 
vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. V případě závady, na kterou se 
vztahuje záruka, veškeré vzniklé náklady hradí prodávající.

IV. Kupní cena
1. Celková cena za předmět plnění činí 65 970,- Kč bez DPH a 79 823,70 Kč včetně 15 a 21 % 

DPH.
2. Kupní cena za předmět plnění je nepřekročitelná, nejvýše přípustná po dobu smluvního vztahu a 

je garantována prodávajícím po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Doprava zboží a související náklady budou zahrnuty v nabídkové ceně za předmět plnění veřejné 

zakázky a nemůžou být fakturovány zvlášť. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré přímé či 
nepřímé náklady spojené s dodávkou zboží do sjednaného místa plnění, zejména za balné, poštovné 
či případně další manipulační poplatky.

V. Fakturační a platební podmínky
1. Kupní cena bude kupujícímu uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

prodávajícím. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat níže uvedené náležitosti dokladu dle 
zákona č. 325/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (a odkaz na 
objednávky a dodací listy):

a) název a sídlo prodávajícího a kupujícího
b) označení dodacího listu a jeho číslo,
c) název předmětné veřejné zakázky a její evidenční číslo,
d) odkaz na smlouvu,
e) specifikaci a popis jednotlivých položek,
f) celkovou fakturovanou částku
g) datum převzetí faktury

2. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na plnění předmětu smlouvy.

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání předmětu koupě dle jednotlivé 
objednávky kupujícího a provedení veškerých ůkonů uvedených v článku III této kupní smlouvy.

4. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn 
zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. 
V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od zpětného zaslání náležitě doplněného či 
opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české 
měně.
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5. Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě dodacích 
listů podepsaných oběma smluvními stranami. Za zaplacení dle kupní smlouvy je považováno 
odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Prodávající zašle daňový doklad (fakturu) na adresu sídla kupujícího.

VI. Záruka na jakost
1. Prodávající garantuje záruční dobu za batoh v minimální délce 24 měsíců ode dne převzetí 

kupujícím.

2. Prodávající garantuje záruční dobu za vybavení batohu (příslušenství) v minimální délce 24 
měsíců ode dne převzetí kupujícím.

3. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy.

4. Odpovědnost za vady zboží, záruka za jeho jakost a právní vady zboží, se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. 
NOZ. Prodávající se zavazuje, že v případě dodání vadného zboží a jeho reklamace kupujícím, 
provede opravu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 4 pracovních dní, a ve stanovené 
jakosti a kvalitě na vlastní náklady, včetně zajištění technika, který provede opravu u kupujícího.

5. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci 
a přesvědčit se, zda odpovídá smluveným vlastnostem a zadávacím podmínkám. Za vadu se 
považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

VII. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci
1. Kupující se stává vlastníkem zboží dodaného na základě kupní smlouvy jeho potvrzeným 

převzetím.
2. Skutečnost osvědčující přechod vlastnictví tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, je 

potvrzena podpisem dodacího listu oprávněným (statutárním zástupcem pověřeným) 
pracovníkem kupujícího.

3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí a předání zboží 
oprávněnému (statutárním zástupcem pověřenému) zástupci kupujícího.

Vin. Porušení smluvních povinností
1. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z plnění jednotlivé 

dílčí objednávky předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení s placením faktury.

IX. Ostatní ujednání
7. Změny smlouvy budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně 

odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti plnění 

předmětu smlouvy budou vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého odsouhlasí obě 
strany.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, obchodní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, platným právním řádem ČR a obchodními 
zvyklostmi. Případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy. Není 
přípustná rozhodčí doložka.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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5. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly 
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 
uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Obě smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit výpovědí smlouvy bez udání důvodů, přičemž 
výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi. Obě 
smluvní stany mohou ukončit platnost smlouvy také dohodou.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Prodávající a kupující obdrží po jednom 
vyhotoveních smlouvy.

8. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti 
druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

MUDr. Ilja Deyl 
ředitel ZZS ÚK, p.o.

Prodávající:
V Ústí nad Labem , dne:28.11.2018
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Kupující:
V Ústí nad Lab

Václav Vytlačil



Vlastní nabídka prodávajícího
VZMR: Batohy vč. zdravotnického vybavení pro vozidla určená k přepravě materiálu na HPZ/O a většího počtu osob při MU a KS 
Evidenční číslo: VZ-1152/2018

Popis MJ Množství Jedn. cena bez 
DPH

Cena celkem 
bez DPH

DPH
Cena celkem vč.

DPH
Záchranářský batoh - 45x25x20 cm (BexaTEC PRO Large, příp. 
alternativa stejných rozměrů a uspořádání kapes) ks 10 1 200,00 Kč 12 000,00 Kč 2 520,00 Kč 14 520,00 Kč
Příslušenství
Ambuvak - Ambu SPUR II ks 10 600,00 Kč 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč
Resuscitační maska AERObag (dětská velikost) ks 10 290,00 Kč 2 900,00 Kč 609,00 Kč 3 509,00 Kč
Resuscitační maska AERObag (dospělá velikost) ks 10 290,00 Kč 2 900,00 Kč 609,00 Kč 3 509,00 Kč
Bakteriální maska LMA Supreme (velikost 3) ks 10 580,00 Kč 5 800,00 Kč 1 218,00 Kč 7 018,00 Kč
Bakteriální maska LMA Supreme (velikost 4) ks 10 580,00 Kč 5 800,00 Kč 1 218,00 Kč 7 018,00 Kč
Bakteriální maska LMA Supreme (velikost 5) ks 10 580,00 Kč 5 800,00 Kč 1 218,00 Kč 7 018,00 Kč
Škrtidlo C.A.T ks 10 730,00 Kč 7 300,00 Kč 1 533,00 Kč 8 833,00 Kč
Krční límec dospělí (Perfit ACE) ks 10 230,00 Kč 2 300,00 Kč 483,00 Kč 2 783,00 Kč
Krční límec dětský (Perfit MINI ACE) ks 10 230,00 Kč 2 300,00 Kč 483,00 Kč 2 783,00 Kč
’ulsní oxymetr ks 10 1 080,00 Kč 10 800,00 Kč 2 268,00 Kč 13 068,00 Kč
Fonendoskop jednostranný ks 10 120,00 Kč 1 200,00 Kč 252,00 Kč 1 452,00 Kč
Polštářková náplast 2 bal/batoh ks 10 12,00 Kč 120,00 Kč 25,20 Kč 145,20 Kč
Fermofolie 5ks/batoh ks 10 75,00 Kč 750,00 Kč 157,50 Kč 907,50 Kč

Celkem 6 597,00 Kč 65 970,00 Kč 13 853,70 Kč 79 823,70 Kč


