
kupní smlouva

Smluvní strany:

PENAM,a.s.
Se sídlem: Cejl 504/38, 602 00 Bmo-Zábrdovice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl B, vložka 4346 
IČ: 46967851
DIČ: CZ 46967851
bankovní spojení: ............................... 
číslo účtu: ..................................
Zastoupená: ...................................................., místopředseda představenstva, na základě 
písemného pověření představenstva

(dále jen „prodávající“)

a

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
Se sídlem: Paseka 145, 783 97 Paseka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl Pr, vložka 947
IČ: 00849081
DIČ: CZ00849081v
bankovní spojení: .................
číslo účtu: ...........................
Zastoupená ředitelkou: ........................................................ 

(dále jen ’’kupující”)

prodávající a kupující společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„smluvní strana“

I.
Předmět plnění

1. Prodávající se zavazuje, v souladu s nabídkou podanou v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku „Dodávka pečivá a pekárenských výrobků 2019“, vedenou pod č. sp. zn. 
201810 07, že bude kupujícímu odevzdávat, dle jeho dílčích objednávek, věci, které 
jsou uvedeny v přílohách této smlouvy a umožní kupujícímu nabývat vlastnická práva 
k těmto věcem, a kupující se zavazuje, že věci bude přebírat a platit prodávajícímu 
uvedené kupní ceny.

II.
Objednávky kupujícího

2. Objednávky kupujícího budou obsahovat specifikaci věcí, množství věcí, a termín a 
místo dodání.
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3. Objednávky budou uskutečňovány dle aktuálních potřeb kupujícího telefonicky na čísle 
585 151 826 nebo faxem na čísle 585 151 111, nebo emailovou poštou na adrese 
objednávky.olomouc@penam.cz, nebo formou písemné objednávky.

4. Prodávající se zavazuje dodávat věci v termínu stanoveném v objednávce kupujícího, 
nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky prodávajícím.

5. Kupující má možnost změnit objednávku nejpozději 24 hodin před termínem dodávky.

6. Dodáním se rozumí předání věcí bez vad a v souladu s objednávou kupuj ího a touto 
smlouvou kupujícímu společně s dodacím listem.

7. Nejsou-li věci dodány včas a/nebo v souladu s objednávkou a/nebo touto smlouvou 
a/nebo mají-li věci vady, není kupující povinen věci převzít.

8. Dodání věcí potvrdí smluvní strany na předávacím protokolu a dodacím listu.

9. Osobami pověřenými kupujícím k převzetí dodaných věcí jsou zaměstnanci paní 
Pišková, stravovací referentka a paní Zatloukalová, skladní potravin.

III.
Kupní cena

10. Sjednaná kupní cena uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy je cena maximální a 
obsahuje veškeré náklady prodávajícího, zejména, nikoliv však výhradně, náklady na 
dopravu do místa určení, pojištění, obal a všechny ostatní poplatky včetně obchodní 
přirážky.

11. Jakékoli změny kupní ceny mohou být prováděny pouze po předchozí domluvě 
s písemným souhlasem kupujícího, písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými 
oběma smluvními stranami.

12. Ke změně kupní ceny dle odst. 11 této smlouvy může být přikročeno pouze při 
prokazatelném navýšení cen výrobních surovin, PHM, energií, směnného kurzu české 
koruny vůči EUR o více než 20%, případně při změně celních či daňových sazeb, a to 
ve výši shodné s tímto navýšením a po písemném souhlasu kupujícího.

IV.
Fakturační a platební podmínky

13. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohy.

14. Prodávající má povinnost dodat kupujícímu daňový doklad (fakturu), formou souhrnné 
fakturace 1 x měsíčně, za řádně předané a převzaté dodávky, za každý měsíc, ve kterém 
byly dodávky uskutečněny, do 10 kalendářních dnů následujícího měsíce. Kupující 
akceptuje fakturu Prodávajícího v elektronické podobě doručenou na adresu: 
fakturace@olupaseka.cz.

15. Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí 
obsahovat zejména tyto náležitosti:
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a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a 

variabilní symbol,
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH v členění na pracoviště 

Paseka a pracoviště Moravský Beroun, každé vyčíslené samostatně.
f) název dodávky, označení části dodávky,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) seznam příloh,
j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

16. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je kupující 
oprávněn vrátit jej prodávajícímu a požadovat vystavení nového řádného daňového 
dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad prodávajícímu zaniká, neuplatní-li jej 
kupující do 14 -ti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu prodávajícím.

17. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury) kupujícímu začne 
plynout nová lhůta splatnosti. Prodávající, je však povinen opravit vady dokladu nebo 
doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu kupujícím dodatečně 
vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s 
vrácením daňového dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

18. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení kupujícímu.

19. Platby budou probíhat výhradně v české měně CZK a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně.

V.
Obchodní podmínky

20. Dodávky věcí budou realizovány na základě objednávek kupujícího v dodacích lhůtách 
uvedených v odstavci 21.

21. Prodávající je povinen na základě objednávky doručovat Dodávky pravidelně každý 
den, a to nej později do 6:00 hodin toho dne.

22. Prodávající je povinen zajistit dodání zboží na odběrná místa kupujícího, kterými jsou 
pracoviště Paseka a pracoviště Moravský Beroun.

23. Dodané věci musí mít v čase dodání běžnou dobu použitelnosti (spotřeby), kratší pouze 
se souhlasem kupujícího, přičemž souhlas poskytnutý kupujícím musí být písemný, 
udělený osobou odpovědnou dle odst. 9 shora.

24. Prodávající je povinen dodržet objednaný sortiment položek.

25. V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího, je prodávající povinen bez 
prodlení písemně uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. Kupující je oprávněn po
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dobu přerušení dodávek nakupovat věci od jiného dodavatele za ceny obvyklé (náhradní 
plnění). Rozdíl v nákupních cenách, jenž vznikne mezi cenami sjednanými touto 
smlouvou a cenami náhradního plnění, uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů od 
dodání náhradního plnění na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
kupujícím.

VI.
Záruka a odpovědnost za vady

26. Reklamaci zjevných vad věcí uplatní kupující u prodávajícího při předání a převzetí, 
nejpozději do podpisu a převzetí dodacího listu.

27. Reklamaci ostatních vad věcí je kupující povinen písemně uplatnit u prodávajícího bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce doby použitelnosti věci.

28. Prodávající je povinen reklamované věci převzít a dodat kupujícímu bezvadné věci do 2 
dnů ode dne uplatnění reklamace.

29. Záruční doba věci se rovná době použitelnosti věci vyznačené výrobcem.

VII.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

30. V případě prodlení prodávajícího s dodáním věci ve sjednané lhůtě je prodávající 
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny nedodané věci za 
každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.

31. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad věci je povinen zaplatit prodávající 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny vadně dodané věci za každý započatý 
den prodlení až do odstranění vady.

32. Zaplacením smluvní pokuty podle odstavce 30 nebo 31 nejsou nikterak dotčena práva 
kupujícího mu plynoucí z porušení závazku prodávajícím, zejména, nikoliv však 
výhradně, právo kupujícího požadovat náhradu škody.

33. Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dodané věci ve sjednané lhůtě 
splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z 
dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

34. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v následujících případech:

a) na majetek prodávajícího byl prohlášen konkurs ve smyslu zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího,

c) prodávající vstoupí do likvidace,
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d) se u pacientů, u kterých bude věci coby humánní léčivý přípravek použito, 
vyskytne zhoršená snášenlivost nebo jakékoliv výrazné nežádoucí účinky,

e) nastanou okolnosti, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu 
delší než 90 dnů znemožní prodávajícímu plnit své závazky ze smlouvy.

35. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, vznikla-li mu činností nebo nečinností 
prodávajícího škoda nebo vznik škody hrozí nebo bylo-li poškozeno dobré jméno 
kupujícího.

36. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovený občanským 
zákoníkem, zejména, nikoliv však výhradně, v případě podstatného porušení smlouvy.

37. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prodávajícímu, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení prodávajícímu. Plnil- 
li prodávající zčásti, může kupující od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro kupujícího význam, může věřitel od 
smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

38. Odstoupením od smlouvy nejsou nikterak dotčena ostatní práva kupujícího, zejména, 
nikoliv však výhradně, právo kupujícího na náhradu škody.

39. Smluvní strany mohou ukončit smlouvu písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí.

40. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět i bez udání důvodů. V takovém případě činí 
výpovědní doba 1 měsíc, přičemž tato doba začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně.

IX.
Ostatní ujednání

41. Kupující je oprávněn nařídit prodávajícímu přerušení dodávky, je-li ohrožena 
bezpečnost a zdraví pacientů, vznikla-li škoda nebo její vznik hrozí nebo jedná-li 
prodávající proti zájmům kupujícího informovat a dohodnout s ním podmínky, za 
kterých lze v dodávce pokračovat.

42. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky překážky ovlivňující jeho dodání, je povinen 
o tom bez odkladu kupujícího informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze 
v dodávce pokračovat.

43. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost, aby prodávající 
mohl řádně provést dodávku.

X.
Závěrečná ustanovení

44. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

45. V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem, 
v případě soudního sporu bude věc projednávána soudem příslušným podle sídla 
kupujícího.
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46. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

47. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným v této 
smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré 
škody, která by tak mohla vzniknout.

48. Tato smlouvaje uzavřena na dobu do 31. 12. 2019.

49. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 1 vyhotovení a 
prodávající rovněž 1 vyhotovení.

50. Kupující má povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv zveřejnit 
tuto smlouvu v registru smluv. Kupující se tímto zavazuje smlouvu uveřejnit v registru 
smluv do 15 dnů od jejího podpisu.

51. Prodávající je povinen písemně před podpisem smlouvy sdělit Kupujícímu, které 
informace, obsažené v této Smlouvě považuje za Obchodní tajemství dle § 9 odst.l z. č. 
106/1999 Sb. a dle § 504 občanského zákoníku v platném znění. Pokud tak neučiní, 
budou znečitelněny údaje v souladu se zákonem o registru smluv.

52. Tato smlouva nabývá platnosti od jejího podpisu.

53. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv, nejdříve 
však 1. 1. 2019 a trvá po dobu dle odst. 48 této smlouvy.

Přílohy:

Příloha ě. 1 -  Soupis dodávek pro rok 2019
Příloha č. 2 -  Vysoutěžené položky dle zadávací dokumentace -  nabídka 
Příloha č. 3 -  Písemné pověření představenstva

V Bmě dne ¿0 V Pasece dne 1  ̂ 2018
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Příloha č. 1 -  soupis dodávek pro rok 2019

Cena je uvedena za dodávaný výrobek a odpovídá skutečné gramáži. Po přepočítání dle 
gramáže uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky se ceny shodují s cenami dle 
nabídky podané Prodávajícím ve veřejné zakázce, které jsou uvedené v příloze č. 2.

Množstev
Cena v Kč 

PENAM
PK Název výrobku hmot ní

jednotka

33 254 Rohlík 43 g

33 444 Raženka syp aná mákem 60g

33 267 Rohlík graham ový 60 g

34 699 M akovka 43g

91 106 Loupák s fruktózou a s la d id le m  46g
91109 Šáteček s tvarohovou n áp ln í s fruktózou a s la d id le m  70 g
91110 Šáteček s povid lovou  n á p ln í s fruktózou a s la d id le m  70g

37 001 C ro issa n t 50g

33 327 Veka 360 g BK

31 004 Chléb toustový světlý 500 g BK

32 114 Chléb konzum ní s kmínem 1200g

32 134 Chléb konzum ní s kmínem 1200g BK

32 717 Chléb s lu n e čn ico vý  500 g BK

34 763 Vánočka 400g B

35 255 Vánočka s přírodním  s la d id le m  400g B

35 085 Závin  s tvarohovou n áp ln í 4 0 0 g  B

38 082 Bábovka m ram orová 400g B

33 656 Strouhanka z pečivá 15kg B
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Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
Paseka 145 ,783  97

Příloha č. 2 Kupní smlouvy - vysoutěžené položky dle zadávací dokumentace 
Období: 1.1.2019-31.12.2019 PENAM
Identifikátor Název Popis

Množstevní
jednotka

Předpokládá 
né množství

Cena/jednot 
ka bez DPH CELKOVÝ OBJEM

10

11

14
161718
19
21

22

23
24
25
27
29

bábovka
mramorová
400g

croissant
máslový 60g

chléb

konzumní
krájený
1200g

chléb
konzumní
1200g

chléb

slunečnicov
ý500g
krájený

chléb
toustový 
500g světlý

loupáček

s přírodním 
sladidlem 
43 g_______

makovka
loupáček

obyčejná 
50g_____

raženka 60 g

rohlík
obyčejný
43g

rohlík graham 60g

strouhanka
z pečivá 
15kg

šáteček
DIA s
tvarohem
50g

šáteček

DIA s 
ovocnou 
náplní 50g

vánočka tuková 400g

vánočka

s přírodním
sladidlem
400g

veka

tuková
krájená
360g

zaviň
tvarohový

400g

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
1 231 375,00~Kčl


