
Fakultní nemocnice Ostrava 
17. list o adu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 

KUPUJÍCÍM 

uzavfená dle§ 2079 a násl. zákona é. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

mezi: 

Název: Fakultní nemocnice Ostrava 
------ -·············--- ---- ---------------- -------·---············ · ·· ------------ ----······------ -

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

IČ: .~~~~~~~·~·-··············· · ··· J DIČ : .. ] ~~~~~-~~-~~-~-·-··· ··· ··· je plátcem DPH ······· 
Zrizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90 

Zastoupena: 

Kontaktní osoba: 

Bankovní spojení 
L-----'-....:.....--.....1 . .•.•••••.••... . .... ..... ............... .. . ...••.•.••••...•.... . . ... . .......... ...•.••. . ... ....... 

(dále jen „kupující" nebo „FNO") 

a 
PRODÁVAJÍCÍM 

Obchodní firma: CANIS PLUS s.r.o. 
--------- --- -· ·· ····· ···---- ---- ------- ------- -- --- ---········· ·········- --- --- ········-----------

Sídlo: U Skály 70/62, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

IČ: .~~~~~~~ ·-··········· · · ······ J DIČ: ··1 ~~~~~-~~-~~-~-- -· ········je plátcem DPH ······· 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kra'sk · m soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 28246 

Jednající: 

Bankovní spojení: 
.__ ___ __:__:_ __ .....J •••••• • • •••••••••••• •••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••• •••••••••• ••••••••••• 

(dále jen „prodávající") 
I. 

Základní ustanovení 

Tato kupní smlouva se uzavírá v souvislosti s Usnesením vlády české republiky č. 69/2020 o vyhlášení 
nouzového stavu pro území české republiky z důvodu ohroženi zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území české republiky a nepříznivý vývoj této epidemiologické 
situace. 

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

li. 
Předmět a termín plnění 

1. Předmětem plněni této smlouvy je dodávka ochranných brýlí (dále jen také „ZP" nebo „zboží"). Bližší 
specifikace předmětu a množství je uvedena v čl. VI. Odst. 1. 

2. K převzetí dojde na základě dodacího listu. 
3. Dodávka bude uskutečněna do 24. 3. 2020, přičemž jsou připuštěny dílčí dodávky a dílčí fakturace. 
4. V souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb. ač. 268/2014 Sb. v platném znění je součástí dodávky český 

návod k použití zboží. 

Ill. 
Záruční podmínky 

1. Prodávající zabezpečí funkčnost a bezvadnost ZP. 
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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 od jejího předání a převzetí. 
4. V případě reklamace ZP ze strany kupujícího zajistí prodávající dodání náhradního ZP v odpovídající 

kvalitě výměnou za nový ZP s odpovídající exspirační lhůtou . Prodávající zabezpečí výměnu vadného 
nebo poškozeného ZP ve lhůtě 30 dnů od jejího nahlášení. 

IV. 
Záruka za jakosti 

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

v. 
Místo a způsob dodání zboží 

1. Místem dodání zboží je oddělení zásobování Fakultní nemocnice Ostrava. Náklady na dodání zboží do 
místa dodání hradí prodávající. 

2. Ke splnění smlouvy dochází okamžikem dodání zboží do místa dodání, tímto okamžikem přechází na 
kupujícího nebezpečí škody na zboží. 

3. Dodání zboží je kupující povinen potvrdit otiskem razítka a podpisem dodacího listu osobou k tomu 
oprávněnou . Potvrzením dodacího listu kupující potvrzuje, že zboží bylo dodáno v množství a druhu 
uvedeném na dodacím listu. 

4. Okamžikem převzetí zboží přecházl na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží. 
5. Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjevné vady (zejména množstevní) je kupující povinen 

prodávajícímu oznámit ihned při převzetí a vyznačit je na dodacím listu. Vady skryté je kupující povinen 
prodávajícímu písemně oznámit ihned po jejich zjištění , nejpozději však do konce záruční doby. 

VI. 
Cena a platební podmínky 

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na kupní ceně ve výši : 

Kód Název Počet ks Cena za MJ Cena Cena 
materiálu bez DPH celkem bez celkem s 

DPH DPH 

4500785 Brýle ochranné 500 170,10 85 050,00 102 910,50 

85 050,00 102 910,50 

2. Takto stanovená cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady prodávajícího. 
3. Cena je splatná na základě faktur vystavených po uskutečnění dodávky. 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. 

4. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu: efakturace2@fno.cz 
5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je kupující oprávněn ji do doby 

její splatnosti vrátit prodávajícímu. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví nebo vystaví novou. U 
této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

VII. 
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 kupujícími smluvní pokutu ve 0,05% z ceny 
nedodaného zboží vč. DPH. 
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3. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí druhá smluvní strana vedle škody, která jf vznikne porušením 
povinnosti, na něž se vztahuje smluvní pokuta. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. 2ádná smluvní strana není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na tretl osobu, bez 
souhlasu druhé smluvní strany. 

2. Postoupení pohledávky je neplatné bez předchozího souhlasu kupujlcfho. 
3. Veškeré změny a doplr'\ky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků . 
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních , každá strana obdrži jedno vyhotovení. 
5. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanovenimí občanského zákoníku a ostatních 

obecně závazných právnfch předpisů . 

6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
7. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. bude plné zněn í smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků , 

zveřejněno v Registru smluv, zveřejněni provede kupující. 

V Ostravě, dne 

rava 
MUDr. Jirl Havrlant, MHA. 

ředitel 

v Ostravě , dne 
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