
KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Henry Schein s.r.o.
se sídlem Černokostelecká 2085/24, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 05324271
DIČ: CZ05324271
Zapsána v obchodním rejstřiku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 261944
Zastoupena: Ing. Romanem Hanákem, na základě plné moci ze dne 2.1.2019
jako prodávaj/c/,

a

Střední zdravotnická Škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková
organizace
se sídlem: Merhautova 590/15, 602 00 Brno
lČ: 00638005
Zastoupená: PhDr. Marcelou Křivákovou, Ph.D., ředitelkou
jako kupující,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží, blíže
specifikovaném v Příloze č. 1 Kupní smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že se jedná o zboží nové a
nepoužité.

2. Dnem zaplaceni celé kupní ceny včetně DPH přejde na kupujiciho vlastnické právo ke zboží
uvedenému v ČI. l odst, 1 této smlouvy.
Do doby zaplacení celé kupní ceny včetně DPH, zůstává zboží ve vlastnictví prodávajiciho.

íl.
Dodací podmínky

1. Místem plněnidodávky zboží je sídlo kupujiciho.

2. Termin dodávky: do 30 dni od převzetí objednávky. Zboží může být dodáno po částech.

3. KupujIci je povinen v místě plněni dodávky zajistit podmínky pro předáni, resp. převzetí
předmětného zboží.

Ill.
p|atební podmínky

1. Kupní cena je stanovena na základě cenové nabídky prodávajÍcÍho. jednotkové ceny uvedené
v nabídce a smlouvě jsou maximální a obsahuji veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému
dodání zboží.



2. Cena za celkovou dodávku činí: 65.818,18 KČ bez DPH, tj 79.640,- KČ s DPH.

3. KupujÍcÍ je povinen uhradit smluvní cenu nejpozději do 14 dni ode dne doručení daňového
dokladu (faktury).

4. KupujÍcÍ se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené prodávajíckn dle těchto
obchodních podmínek. Dnem splněni platební povinnosti je den odeslání fakturované částky z účtu
kupujÍcÍho. Cena dodávky bude kupujÍcÍm uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet
prodávajÍcÍho uvedený na faktuře.

5. Kupující nebude poskytovat prodávajichnu zálohy.

6. Cena za plněni bude hrazena vždy jen za poskytnuté plněni na základě odsouhlasení
zadavatelem a následně řádně vystavené faktury. Faktura musí splňovat všechny náležitosti
podle obecně platných právních předpisů. V případě plněni po částech bude vystavena faktura
vždy za plnění poskytnuté v daném kalendářním měsíci.

7 V případě, že faktura nebude mít odpovidajÍcÍ náležitosti, je kupujicí oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět prodávajÍcÍmu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností -
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náleŽitě doplněného Či opraveného
dokladu.

lV.

Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si sjednávají pro případ nesplněnIterrMnu dodávky dle Článku ll odst. 2 této
smlouvy povinnost prodávajÍcÍho zaplatit kupujíchnu smluvní pokutu ve výši 100 kč za každý
den prodlení.

2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou faktury v terminu stanoveném v článku Ill odst. 3 této
smlouvy se sjednává povinnost kupujÍcÍho zaplatit prodávajíchnu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z
dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta podle odst. 1 a odst. 2 je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné
strany v tomto směru druhé straně doručena.

V.
Záruka, záruční a pozáruční servis

1. ProdávajÍcÍ poskytuje záruční dobu 24 měsíců. Záruční lhůta běží poČInaje datem
předání/převzetÍ dodávky.

2. Plněni záručních podmínek prodávajici poskytuje, příp. zajišťuje v rozsahu stanoveném
výrobcem zboží, přičemž v žádném ohledu nejsou kráceny zákonné nároky kupujÍcÍho.



""l

VI.
Závěrečná ustanoveni

1. Obě smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, urČitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smbvními stranami.

3. Kterákoli ze sMuvnlch stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajicich
ze zákona nebo při podstatném porušeni této smlouvy.

4 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jeden exemplář,

5. V souladu s ustanovením §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, je prodávajici osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

6. Smluvní strany výslovně sjednávaji, že uvěřejněni této smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti kupujici.

Smluvní strany prohlašuji, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(§504 z.č. 89/2012Sb., občanský zákoník).
Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné čIslo, e-mailová adresa, telefonní číslo,
číslo účtu fýzické osoby, byd|iště/sÍd|o fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude
uveřejněna bez těchto údajů-

Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
V souladu se zněním předchozího odstavce pIati, že pro případ, kdy by objednávka obsahovala
osobní údaje, které jsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají
uveřejněni dle přislušných právních předpisů, poskytuje smluvní strana svůj souhlas
se zpracováním těchto Udaju, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

V Brně, dne 20.6.2019 V Brně, dne 20.6.2019

Ph
ředitelka



Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Ik PROPHYflex 4 Per(o Kit
lx PROPHY Box PROPHYflex 4 Flamingo
4x SMARTmatic PROPHY S31
4x SMARTmatic S20


