
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Prodávající: ARID obchodní společnost, s.r.o.
se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 
IČO: 47916052 DIČ: CZ47916052 
Bankovní spojení
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10367 
zastoupená: Šárkou Neshybovou, prokuristkou

dále jen „prodávající"

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávky -  
SZM pro Intervenční radiologií", jehož „Oznámení o zakázce" bylo uveřejněno ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 18. 3. 2016 pod ev. č.: 521020 (dále jen „veřejná zakázka"), a jejím 
předmětem jsou dodávky SZM pro Intervenční radiologii dle výsledku veřejné zakázky, 
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží") prodávajícím kupujícímu na základě 
dílčích písemných objednávek.

2. Pokud není dohodou smluvních stran výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy 
smluvních stran níže uvedené obchodní podmínky a zadávací dokumentace ze dne 17. 3. 2016, 
která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. V rámci jednotlivých objednávek se prodávající zavazuje dodávat kupujícímu zboží v množství, 
druhu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje objednané zboží 
převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dle ČI. III. této smlouvy.

4. Množství zboží v jednotlivých položkách uvedené v příloze č. 2 této smlouvy je předpokládané 
množství stanovené orientačně za jeden (1) rok. To znamená, že kupující je oprávněn určovat

a

2. Kupující: Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200,169 02 Praha 6 
IČO: 61383082 DIČ: CZ 61383082 
Zřizovatel: Minis' ' *
Bankovní spojen 
zastoupená: pro

dále jen „kupující"

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

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění smlouvy:

II.
Předmět smlouvy



konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. 
aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany 
prodávajícího.

5. Kupující si vyhrazuje právo v rámci smluvních podmínek ve sjednaných položkách odebírat 
inovované či nové výrobky, pokud budou svými charakteristikami odpovídat zadání veřejné 
zakázky.

6. Kupující v průběhu trvání smlouvy nevylučuje možnost záměny předmětu plnění za dodávku 
jiných výrobků, pokud již není objektivně možné zajistit dodávku zboží uvedeného v příloze č. 1 
této smlouvy a zároveň:

a) se jedná o výrobky shodné nebo vyšší kvality než dodávaný typ, které svými parametry 
splňují minimální požadavky kupujícího stanovené v zadávací dokumentaci,

b) kupující s takovou záměnou souhlasí,
c) nedojede k navýšení kupní ceny a
d) za účelem záměny byl mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

III.

Ceny a rabaty

1. Kupní cena jednotlivých druhů zboží je uvedena v ceníku prodávajícího v příloze č. 1 této 
smlouvy. Kupní cena je cenou zahrnující veškeré náklady spojené s dodávkou zboží 
prodávajícím do místa plnění dodávky dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

2. Kupní cena je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná, kterou lze překročit pouze 
při prokazatelném navýšení cen surovin, paliv, energií, směnného kurzu koruny vůči euru nebo 
dolaru o více než 20%. Změna ceny musí být projednána s kupujícím minimálně s měsíčním 
předstihem. V případě změny celních či daňových sazeb může být cena navýšena, a to pouze 
ve výši shodné s touto změnou.

3. V případě, že dojde na trhu ke snížení cen zboží uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, je 
prodávající povinen provést snížení kupní ceny na srovnatelnou úroveň. Změny oznámí 
prodávající kupujícímu písemně nebo elektronickou poštou.

IV.
Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje na dodávku zboží dle této smlouvy zálohu. Kupující se zavazuje uhradit 
kupní cenu za dodané zboží. Faktura je prodávajícím vystavena na základě podkladů 
pro fakturaci a poté zaslána kupujícímu -  obchodnímu oddělení do desátého dne následujícího 
po měsíčním období. Splatnost faktur je stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury kupujícímu.

2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura 
musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

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,



f) název provedené práce nebo služby
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.

K faktuře musí být přiložen/y/ dodací list/y/ za fakturované zboží. U každé položky zboží musí 
být uvedeno také její zařazení do třídy zdravotnických prostředků, kód VZP (ZUM) a kód PDK, 
je-li přidělen.

3. V případě, že daňový účetní 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 účetního dokladu 
(faktury). Právo vrátit tento doklad kupujícímu zaniká, neuplatní-li jej kupující do čtrnácti 
pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu prodávajícím. Počínaje dnem doručení 
opraveného daňového účetního 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 účetního dokladu (faktury) dle 
tohoto odstavce.

V.
Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží na Radiodiagnostické oddělení ÚVN v sídle kupujícího. 
Kupující pronajme prodávajícímu sklad v prostorách kupujícího za účelem uskladnění zboží, 
který se nachází v pavilonu CH2 v sídle kupujícího. Podmínky užívání skladu jsou uvedeny 
ve smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, která je uzavírána současně při podpisu 
této smlouvy. Smluvní strany tímto sjednávají vzájemnou závislost této smlouvy a smlouvy 
nájmu prostor, přičemž vznik jedné z nich je podmínkou vzniku druhé. Zánik závazku z některé 
z nich zrušuje druhou závislou smlouvu, a to s obdobnými právními účinky.

2. Jednotlivé dílčí dodávky zboží se uskutečňují maximálně do 3 dnů od data objednání, 
u mimořádných objednávek maximálně do 24 hodin od data objednání. Mimořádnou 
objednávkou se rozumí objednávka v neodkladných případech, kdy má právo určený pracovník 
oddělení objednat zboží přímo (telefonem, faxem, elektronickou formou). Objednávka 
vystavená obchodním oddělením bude zaslána dodatečně.

3. Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující 
prodávajícímu na dodacím listě podpisem oprávněnou osobou.

4. Doba použitelnosti při převzetí zboží musí být minimálně 9 měsíců, nedohodnou-li se smluvní 
strany v konkrétním případě předem jinak

5. V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího je tento povinen neprodleně písemně 
uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. Uchazeč je oprávněn přerušit dodávky pouze 
z objektivních důvodů nezávislých na vůli dodavatele. Kupující je oprávněn po dobu přerušení 
dodávek nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních 
cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního 
dodavatele, uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů od dodání náhradního plnění na základě 
daňového dokladu (faktury) vystaveného kupujícím. V případě neoprávněného přerušení



dodávek je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
započatý den neoprávněného přerušení.

VI.
Zboží

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží si uchová užitné vlastnosti, popsané v průvodní 
dokumentaci a při dodržení podmínek stanovených prodávajícím v návodu k užívání, po celou 
dobu své použitelnosti. V případě, že prodávající dodá zboží, které neodpovídá tomuto 
prohlášení, je kupující oprávněn zboží reklamovat.

2. Dodávka zboží je považována za kompletní, je-li se zbožím dodána následující průvodní 
dokumentace: dodací list s uvedením názvu, kódu výrobku, množství jednotlivých druhů zboží 
v rozdělení dle výrobních čísel, resp. šarží, počtu ks v balení.

VII.
Výhrada vlastnictví

Vlastnická práva k dodanému zboží přecházejí na kupujícího okamžikem předání zboží 
kupujícímu ke spotřebě.

V lil .

Reklamace

1. Kupující je oprávněn reklamovat:
a) vady množství do 24 hod po převzetí
b) vady jakosti: ba) zjevné do 10 dnů od převzetí zboží

bb) skryté po celou dobu použitelnosti zboží

2. Kupující může reklamaci uplatnit doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. 
Pro posouzení je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum 
odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamace uplatněna.

3. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení z používání určitého druhu zboží, je 
prodávající povinen toto zboží odebrat od kupujícího zpět na vlastní náklady a uhradit 
kupujícímu poměrnou část kupní ceny odpovídající ceně vráceného zboží. Právo na náhradu 
škody způsobené kupujícímu zůstává tímto ustanovením nedotčeno.

IX.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí bez uvedení důvodu. 
Výpovědní doba se sjednává na dobu jednoho měsíce. Výpovědní lhůta se počítá od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě, že druhá 
smluvní strana výpověď nepřevezme či doručeni výpovědi jinak zmaří, má se za to, že bylo 
doručeno třetí den po odevzdání výpovědi k doručení na poště v podobě doporučeného 
dopisu, a to na poslední známou adresu druhé strany této smlouvy.



XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit 
smírně dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny v souladu 
s platnou právní úpravou.

2. Smluvní strany se zavazují, že údaje vyplývající z předmětu plnění této smlouvy neposkytnou 
třetí straně, s výjimkou kontrolních orgánů, zpracovatelů účetnictví smluvních stran a auditorů. 
Prodávající však bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím, a je povinen za podmínek tohoto zákona tuto 
smlouvu zveřejnit.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

4. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen výslovným písemným ujednáním, jež podepíší 
oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž taková změna nebo doplnění musí mít 
formu očíslovaného dodatku.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy 
potvrzují smluvní strany svým podpisem.

6. Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použijí ustanovení 
občanského zákoníku, zejména § 2079 a násl.

7. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, obou s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Přílohy:
1. Ceník a specifikace zboží
2. Zadávací dokumentace

V Brně dne 6.1. 2017

ARID obchodní společnost, s.r.o.

V Praze dne 2 3 -02' 2017

za kupujícího

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice 
Vojenské fakultní nemocnice Praha š


