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uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

mezi: 

KUPUJÍCÍM 

Název: Fakultní nemocnice Ostrava 

Sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 je plátcem DPH                 

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90 

Zastoupena: Petr Řeha, MBA na základě pověření ze dne 08. 01. 2016 

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, 66332761/0710 

a 
  

PRODÁVAJÍCÍM 

u právnické osoby 

Obchodní firma: KLARO , spol. s r.o. 

Sídlo: Podolská 103/126, 147 00 Praha 4 

IČ: 61460478 DIČ: CZ61460478 je plátcem DPH 

Spisová značka: C 28288 vedená u Městského soudu v Praze  

Jednající: p. Jan Rothe 
  

I. 

Základní ustanovení 

Prodávající  se  zavazuje  dodat  kupujícímu  předmět  plnění  této  smlouvy  a převést  na něj  vlastnické  právo.  Kupující  se 
zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu. 
  

II. 

Předmět a termín plnění 

1. Předmětem  plnění  této  smlouvy jsou dodávky materiálu v sortimentu  uvedeném  v příloze  této  smlouvy.  K převzetí 
 bude docházet na základě dodacích listů. Jednotlivé dodávky  budou uskutečňovány na základě objednávek,  které musí 

být potvrzeny oběmi stranami. 

2. Dodávky budou uskutečněny do 5-ti týdnů od doručení objednávky prodávajícímu. 

3. V  souladu  se  zněním  zákona  č. 22/1997  Sb. a  č. 268/2014  Sb. v platném  znění  je  součástí dodávky  český návod 
k použití ke každému druhu zboží. 
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III. 

Záruční podmínky 

1. Prodávající zabezpečí funkčnost a bezvadnost předmětu plnění.  

2. Vyjde-li  vada,  kterou předmět  koupě měl  v době převzetí  najevo  až po předání  zboží  a prodávající  na  ni  kupujícího 
neupozornil, má právo na výměnu vadného zboží. 

3. Použitelnost výrobků je 2 roky. 

4. V  případě  reklamace předmětu plnění  ze strany  provozovatele zajistí  prodávající dodání  náhradního  předmětu plnění 
v odpovídající kvalitě výměnou za nový předmět plnění  s odpovídající  exspirační lhůtou.  Prodávající zabezpečí výměnu 
vadného nebo poškozeného předmětu plnění ve lhůtě 30 dnů. 

IV. 

Záruka za jakosti 

Prodávající se zavazuje, že kvalita předmětu plnění bude odpovídat kvalitě schválené příslušnými úřady ČR a bude v souladu 
s platnými právními předpisy. 
  

V. 

Cena a platební podmínky 

1. V souladu  se  zněním  zákona č. 526/1990 Sb.,  o cenách  se  smluvní  strany  dohodly  na  cenách  dle ceníku,  který  je 
přílohou této smlouvy. K ceně bude DPH připočteno v zákonné výši. 

2. Cena je  splatná  na základě  faktur  vystavených  po uskutečnění  dodávky, a to pro  každou  objednávku zvlášť. Faktura 
musí  obsahovat náležitosti daňového  dokladu  dle zákona  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  hodnoty  a číslo  příslušné 
objednávky. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu. 

3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení. 
  

VI. 

Sankční ustanovení 

1. Kupující  se  zavazuje  při  prodlení  se  zaplacením  faktury  zaplatit  prodávajícímu  úrok  z prodlení  ve výši  stanovené 
předpisy občanského práva. 

2. Prodávající se zavazuje při prodlení  s plněním  uhradit kupujícímu smluvní pokutu  ve výši 0,05% z  ceny  nedodaného 
 zboží vč. DPH za každý den prodlení. 

3. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí druhá smluvní strana vedle škody, která jí vznikne porušením povinností,  na něž se 
vztahuje smluvní pokuta. 

  

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků. 

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno. 

3. Veškeré  právní  vztahy  touto smlouvou  neupravené  se řídí  ustanoveními  občanského  zákoníku  a ostatních  obecně 
závazných právních předpisů. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do  12.11.2019 max. však do vyčerpání fin. limitu 300.000,- Kč bez DPH. 

6. Prodávající souhlasí se zveřejněním celého znění této  smlouvy  dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  případně 
obdobných předpisů. 

  

   

   

Petr Řeha  Za prodávajícího 

na základě pověření   

ze dne 08. 01. 2016   

�

Digitáln  podepsal petr.reha 

DN: dc=cz, dc=fno, ou=FNO, 

ou=usr, ou=std, ou=NEF, 

ou=MTZ, cn=petr.reha 

Datum: 2019.08.13 21:43:55 

+02'00'
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Počet  Popis           Cena bez DPH / ks        

 

10 ks  Nemo maxi          3 869,60 Kč 

• š75 cm x h50 cm x v165 cm - rozměry vozíku 

• konstrukce: ocel; povrchová úprava: chrom 

• 4x otočné kolo d=10 cm, 2x brzda; plast. nárazníky 

• celková nosnost: 60 kg 
 
50 ks  Koš samonosný velký         750,40 Kč 

• rozměry: 47 x 35 x 12 cm 
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