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r KUPNÍ SMLOUVA

kterou uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ujednali

MADE GROUP, a.s.
Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1, provozovna: Hněvotín 455, 783 47 Hněvotín
IČO: 271 24 151
DIČ: CZ27124 151
jednající Ing. Janem Novotným, ředitelem
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 915,6
('dále též jen ,,prodávající")

a

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
bankovní spojení:
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1229
jednající MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem
(dále též jen ,,kupující")

takto:

l.
Předmět smlouvy

1. Touto kupní smlouvou se za níže uvedených podmínek prodávající zavazuje dodávat
kupujícímu zboží, jehož jmenovitý seznam je uveden v nabídkovém listě prodávajícího,
který tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy, a je její nedílnou součástí, a převést na nčj vlastnické
právo k tomuto zboží.

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za nč prodávajícímu kupní cenu dle
příslušných ustanovení této smlouvy.

l
3. Zboží- bude současnč splňovat podmínky stanovené platnými právními předpisy v oblasti

potravinářství, zejména stanovené v zákoně č. 110/1997 Sb., .o'potravinách a tabákových ·,
výrobcích, v platném znění, a jeho prováděcích právních předpisech.

II.
Místo plnění ,,

1. Místem plnění je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, sklad potravin.
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III.
Čas plnění

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne účinnosti. Účinnosti nabývá dnem
podpisu.

2. Smluvní strany smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, a to j bez udáni důvodu. Účinky
výpovědi nastávají 30 dnem po doručení výpovčdi druhé straně. V případě, že druhá
smluvní strana výpověď nepřevezme či doručení výpovědi jinak zmaří, má se za to, že
výpověď' byla doručena třetím dnem po odevzdání k doručení na poště v podobě
doporučeného dopisu, a to na poslední známou adresu druhé strany této smlouvy.

IV.
Dodací podmínky

1. Jednotlivé dodávky zboží budou uskutečňovány na základě realizačních dohod -
objednávek kupujícího, které lze uskutečnit telefonicky na tel či e-mailem
na adresu a to vždy nejpozději do 9.00 hod. Realizační dohody se
považují za faktická plnění předmětu této smlouvy.

2. Každá objednávka bude obsahovat druh, jakost a množství požadovaného zboží.
3. Jednotlivé dílčí dodávky předmětu smlouvy realizované na základě jednotlivých

realizačních dohod - objednávek je prodávající povinen dodat kupujícímu nejpozději
následující pracovní den po dni, kdy byla objednávka prodávajícímu předána, a to
minimálně třikrát týdně vždy v čase od 6.00 hod. do 9.00 hod.

4. Kupující si vyhrazuje právo tzv. mimořádné objednávky, která bude předána kupujícímu
nejpozději 12 hod. před termínem dodávky předmětu smlouvy uvedeným v bodě 3.

5. V případě splnění dohodnutých podmínek je kupující povinen zboží převzít. Převzetí
zboží potvrdí kupující na dodacím listč datem, razítkem a podpisem oprávněné osoby,
kterou je pracovník zajišt'ujici převzetí zboží vedoucí úseku léčebné výživy
a stravování, příp. jim pověřená osoba.

V.
Kupní cena a platební podmínky

l. Kupní cena za zboží je uvedena v ceníku prodávajícího, který je jako příloha č. l nedílnou
součástí této kupní smlouvy. Cena je stanovena za jednotlivé položky bez DPH a včetně
veškerých nákladů (pojištění, dopravné, ostatní poplatky) prodávajícího souvisejících
s dopravou do místa pLnění.

2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktur vystavených prodávajícím
formou bankovního převodu na účet prodávajícího.

3. Fakturace bude prováděna dle skutečně odebraného množství. Množství uvedené v příloze
č· 1 j¢ pouze předpokladem budoucího odběru.

4. splatnost jednotlivých faktur je sjednána dohodou na dobu 60 dnů ode dne doručení nebo
předání faktury prodávajícího kupujícímu. Dnem zaplacení faktury se rozumí'"den připsQní.
platby na účet prodávajícího.

u',5. Cena jednotlivých položek uvedených v příloze č. l je nejvýšší přípustnou cenou po dobu
platnosti tCto smlouvy á je garantována po celou dobu její platnosti s výjimkou ustanovení
odst. 6 tohoto článku.
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6. V případě tržního snížení cen dodávaného zboží vzhledem k cenám uvedeným v příloze č.
l této smlouvy budou dodávky realizovány za tyto nižší ceny a současně dojde k uzavření
dodatku k této smlOuvě, který bude obsahovat nové ceny jednotlivých položek.

VI.
Sankce

1. V případě, že prodávající nedodrží termíny dle ČI. TV. odst. 3 této smlouvy, má kupující
právo na smluvní pokutu za celkovou dobu prodlení, jejíž denní výše bude odpovídat
úroku z prodlení dle příslušných ustanovení občanského zákoníku z ceny nedodaného
zboží.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury nebo její části se kupující zavazuje
uhradit vedle kupní ceny rovněž zákonný úrok z prodlení. Tím není dotčeno právo
prodávajícího na náhradu Škody.

3. Bude-li pohledávka prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy po splatnosti, a to více
než 10 pracovních dní, je prodávající oprávněn tuto pohledávku postoupit třetí osobě či
případně tuto jednostranně započíst, a to bez souhlasu kupujícího.

4. V případě opakovaného prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za zboží vyúčtované
jednotlivou fakturou podle této smlouvy, a to prodlení delšího než 5 pracovních dní, je
prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení se stane účinným okamžikem
doručeni písemného omámeni o odstoupení kupujícímu. Ve výše uvedeném případě nebo
na jiném místě podle této smlouvy nebo podle zákona, kdy je prodávající oprávněn od
smlouvy odstoupit platí, že i když nevyužil svého práva od smlouvy odstoupit, není
povinen dodat objednané zboží kupujícímu i v případě potvrzeni objednávky.

5. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody, způsobenou porušením smluvních
povinností druhou stranou. Toto právo není dotčeno úhradou smluvních pokut a úroků
z prodlení.

VII.
Přechod nebezpečí Škody

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí dle Č!. IV.
odst. 5 této smlouvy.

VIII.
Nabyti vlastnického práva

1. Prodávající prohlašuje, že prodávané zboží nemá právní vady.

2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí dle ČI. IV.
odst. 5 této smlouvy.

IX.
Odpovčdnost za vady

1. Vady zjistitelné při převzetí zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned nebo
nejpozději do 2 dnů ode dne převzetí vadného zboží, a to píSemnou formou - reklamační
list s podrobným popisem vady.

2. Skryté vady, které se' projeví po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u
prodávajícího do 2 dnů ode dne zjištění vady. Právo na reklamaci'·.může kupující uplatnit
v písemné formě do konce záruční doby zboží. Záruční doby zboží jsou uvedeny v pří i
Č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy. " '"'
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3. Kupující má v případě uznané - oprávněné reklamace podle své volby právo:

- požadovat slevu z ceny vadného zboží či celé výrobní šarže daného výrobku,
- dodání nového bezvadného zboží nebo jeho části,

- vrátit část nebo celou dodávku vadného zboží, a to na náklady prodávajícího.
4. Kupující je povinen pečovat o dodávané zboží na svých skladech i v provozu dle jeho

charakteru a tím vyloučit zcela jeho znehodnocení v důsledku špatného skladováni či
manipulace s ním.

5. Při převzetí zboží (ČI. IV. odst. 5) převezme současně oprávněný pracovník prodávajícího
od kupujícího reklamované a vadné zboží.

X.
Další a závěrečná ustanovení

1. Kupující se zavazuje pro případ své trvalé nebo dočasné platební neschopnosti
prodávajícího na tuto skutečnost upozornit a převzetí zboží s tímto odmítnout, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn v takovéín případě zrušit i
dosud dohodnuté a nesplněné dodávky, aniž to znamená porušeni této smlouvy.

2. Kupující se zavazuje prodávajícímu bezodkladně hlásit veškeré změny týkající se
smluvního vztahu, jako je změna adresy, jména/názvu/fnmy, IČ, DIČ, čísla účtu.

3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o
tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění.
Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení
smlouvy v tomto bodě nedopustila.

4. Pokud se v souvislosti s touto smlouvou vyskytne potřeba upřesnění nebo doplnění údajů
nebo podmínek, které nejsou obsaženy ve smlouvč a nemohly být předvídány, nebo které
si kupující přeje nad rámec sjednaného rozsahu zboží, bude o nich uzavřen písemný
dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah a další podmínky.

5. Smlouvu lze měnit a doplňovat jen po vzájemné dohodě smluvních stran písemnou
formou v podobč číslovaných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy nedodání zboží ani do
následujícího dne po uplynutí dodací lhůty podle objednávky nebo v případě volby dodání
nového bezvadného zboží nebo jeho části (ČI. IX. odst. 3) nedodání náhradního zboží ani
do následujícího dne po vrácení vadného zboží.

7. Právní vztahy smluvních stran vzniklé při plněni této smlouvy a v ní výslovně neupravené
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě, že některé ustanovení
této smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Smluvní
strany se zavazuji nahradit neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jinými,
účinnými, které svým smyslem a obsahem budou nejlépe odpovídat smyslu a obsahu
půvo¢lního neúčinného ustanovení.

O

8. Smluyní strany si výslovně a bez výhrad ujednaly, že případné spory mezi účastníky
budou rozhodovány dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu;
soudy České republiky.

W

9. V případě splňění zákonných podmínek bude smlouva uveřejněna proŠtřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění provede zadavatel.

b.
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10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

11. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou identických stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne:
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PŘÍLOHA Č. 1
CENÍK

Kuřecí prsa - tácek, 45CK
Filé porce 150jj- volně-
Candát' ňiety kaúů:""Z50:
Losos iůétY- kalibr iěiR
=',=cÍkřldla

ŠÔŮS-VIDE Kachní steh
®ajš-v|DE Kukcľ rolád
'·SOUS-VĹĎE Králičí Stehr
'K'rýtf prsa 6 x 2 kg .
halu'Šky bramŮrové

'"""'''' íáá cěää
ířecf prsa - tácek, 45Qg-6009 kg 100 """ """
é porce 150a-.vdně -,!yp a l 500
indát' ňiety kaúů"Z50: 300 g kg , 300
sos iůétY- kalibr 'K(j l " 500
'ažený kap' "' "" ' 'kg___ 60
;u,é": vide kuřéd křídla kg '" 200
)US-V1DE Kachní stehna konfitovar!á.. .. kg 200
VŠ-vide Kukcľ roláda " kg . 10
)US-VĹĎE Králičí stehna ' kg i 20

k ,. .

ýtf prsa 6 x 2 kg . , , ,,,, ,, , . kg l 20
lu'Šky bramŮrové " "' kg 20

' cíne Ve Znojmč ,In,. Ĺ)maqe group, 8.&. ojmq

7'd lá ""í?l3Cj P·d"a " nizace
lj, .j,, , ijC_ s:'. Ůk:mcuc
Li53, 782 87 Hrěvctin MU

, MBA

hC nzz7124'51 MUD 669 02785 äaa ¢ti§ 7w @'1
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