OVZ 270/2021

Kupní smlouva
„Lineární dávkovače“
Článek I.
Smluvní strany:
1. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.
IČ: 75030926
DIČ: není plátce DPH
se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
zastoupená: MUDr. Jiřím Knorem, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6522192/0800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 976
(dále jen „kupující“)
a
2. B. Braun Medical s.r.o.
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48586285
se sídlem: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
zastoupená:
a základě plné moci
zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17 893
(dále jen „prodávající“)
(dále společně též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto
kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“).
Článek II.
Předmět kupní smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 10 ks lineárních
dávkovačů dle specifikace v příloze č. 1 (dále jen „předmět koupě“ nebo „zboží“), která
tvoří nedílnou součást této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu
koupě, a závazek kupujícího zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
2.

Součástí závazku je rovněž i doprava zboží prodávajícím do místa plnění dle čl. V této
smlouvy. Dále seznámení s obsluhou kupujícího, manuál k použití v českém jazyce,
příslušenství a zajištění BTK po dobu záruční lhůty vč. všech nákladů s ní spojené.

3. Prodávající je pro účely dodání zboží kupujícímu vázán veškerými podmínkami této
smlouvy a nabídkou učiněnou v rámci zadávacího řízení: Lineární dávkovače, která tvoří
přílohu č.2 této smlouvy, a je její nedílnou součástí. Prodávající dále prohlašuje, že
veškeré skutečnosti, informace a požadavky tak, jak mu byly kupujícím v rámci
zadávacího řízení sděleny, jsou jakožto souhrn skutkových a právních okolností ve smyslu
ust. § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, plně dostačující pro řádné plnění závazku v jeho rozsahu vymezeném ke dni
uzavření této smlouvy.
4.

Vlastnické právo přechází ke zboží na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu.
Veškeré právní účinky předání zboží kupujícímu nastávají na základě potvrzení této
skutečnosti na „dodacím listu“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran nebo
jimi pověřenými osobami, po řádném předání zboží.
Článek III.
Kupní cena a platební podmínky

1.

Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši 289 327,00 Kč bez DPH, tj.
350 085,67 Kč, včetně DPH; DPH činí 21%. Cena je sjednána jako konečná a zahrnuje
veškeré náklady související s dodáním zboží za podmínek stanovených touto smlouvou,
tzn. veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu dodání zboží (zejména
pak dodání požadovaného zboží prodávajícím kupujícímu, doprava zboží do místa dodání
dle této smlouvy).

2.

Cena dále zahrnuje seznámení s obsluhou, manuál k použití v českém jazyce a veškeré
příslušenství.

3.

Prodávající je povinen po dodání zboží vystavit na odebrané zboží kupujícímu daňový
doklad (fakturu) se splatností 30 dní ode dne doručení kupujícímu.

4.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního
předpisu (zejména § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů). Přílohou faktury bude kopie dodacího listu, potvrzeného
kupujícím. V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je kupující
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž by se tak dostal
do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení
náležitě doplněných či opravených dokladů kupujícímu. Faktura bude obsahovat rozpis
jednotlivých dodávek.

5.

Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně.

6.

Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den
splatnosti připsána ve prospěch účtu prodávajícího.

7.

Kupující nebude poskytovat zálohy na kupní cenu.
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Článek IV.
Termín plnění
1.

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě do 8 (slovy: osmi) týdnů od podpisu této
kupní smlouvy, a to v požadovaném množství a kvalitě.

2.

Prodávající je povinen informovat kupujícího o přesném termínu doručení (např. předání
zásilky dopravci), a to alespoň 5 dnů před dodáním zboží některým z níže uvedených
způsobů.
Článek V.
Místo plnění

1.

Prodávající je povinen dodat objednané zboží dle této smlouvy do místa dodaní zboží dle
dispozic kupujícího, kterým je sídlo kupujícího.
Článek VI.
Dodací podmínky

1.

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy,
přičemž za dodané zboží se považuje jejich převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení
dodacího listu.

2.

Dodací list musí obsahovat následující skutečnosti:
 Číslo objednávky
 Označení smluvních stran
 Datum a místo předání zboží
 Popis zboží, které je na základě dodacího listu předáváno
 Důvod kupujícího pro odmítnutí zboží
 Výhrady kupujícího k přebíranému zboží
 Podpisy smluvních stran a/nebo jimi pověřených osob

3.

V případě opožděného či jiným způsobem vadného dodání dodávky zboží je kupující
oprávněn převzetí takové dodávky zboží odmítnout.
Článek VII.
Reklamace a záruka

1.

Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti:
 zjevné – do 5 pracovních dnů od řádné realizace dodávky zboží
 skryté – kdykoli v průběhu záruční doby zboží.

2.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve stanovené lhůtě písemně, a to prostřednictvím
elektronické pošty na kontaktní email prodávajícího nebo prostřednictvím faxu na faxové
číslo prodávajícího nebo prostřednictví poštovní přepravy.

3.

Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za vady zboží:
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 právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží,
 právo na výměnu vadného zboží,
 právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu
reklamovaných vad zboží.
4.

Prodávající je povinen řádně reklamované vady zboží bezplatně odstranit, vyměnit vadné
zboží či poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající rozsahu
reklamovaných vad zboží dle požadavku kupujícího a to nejpozději do 4 dnů od uplatnění
reklamace kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na dodávku zboží v délce trvání 24
měsíců ode dne předání objednaného zboží kupujícímu. V případě odstraňování vad
předmětu koupě se vztahuje takto sjednaná záruka i na komponenty zboží použité za
účelem odstranění vady zboží.

6.

Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v servisním středisku prodávajícího.
Prodávající zabezpečí bezplatně dopravu vadného předmětu koupě od kupujícího do
servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného předmětu koupě zpět ke kupujícímu.
Článek VIII.
Ukončení smluvního vztahu a odstoupení od smlouvy

1.

Platnost a účinnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.

2.

Smluvní strany se dále dohodly, že lze tuto smlouvu ukončit i jednostranným
odstoupením v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran. Odstoupení od
smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani práva na
náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností. Odstoupením smlouva zaniká ke
dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy.

3.

Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení této smlouvy se považuje:
a) nikoli včasná realizace dodávky zboží nebo nedodání kompletní dodávky zboží
b) nedodržení smluvního ujednání o záruce za jakost
c) neuhrazení kupní ceny prodávajícímu déle než 30 dní, a kupující neuhradí fakturu ani
po předchozím písemném upozornění prodávajícím v dodatečné 15 denní lhůtě
d) nevyřízení prodávajícím řádně uplatněné reklamace zboží ve lhůtě a způsobem dle
podmínek této smlouvy

4.

Odstoupení je účinné následující den po doručení odstoupení druhé smluvní straně.
Článek IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle čl. V této smlouvy se prodávající
zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny objednaného
zboží bez DPH takového předmětu plnění, jehož se prodlení týká, a to za každý i započatý
den prodlení.
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2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady nebo vyřízením reklamace nebo
nevyjádří-li k uplatněné reklamaci, v záruční době, do 30 dnů od písemného uplatnění
reklamace se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z
kupní ceny bez DPH předmětu plnění, jehož se prodlení týká, a to za každý i započatý den
prodlení.
3. V případě, že poruší prodávající jakoukoliv jinou povinnost (např. nepotvrzení
objednávky, potvrzení objednávky po stanovené lhůtě) definovanou touto smlouvou, je
kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý
jednotlivý případ takového porušení.
4. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní
strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení až do úplného zaplacení.
5. Úhradou smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
Článek X.
Komunikace mezi smluvními stranami
1.

Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele
pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k
doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti,
považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti.

2.

Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu nebo faxem. Elektronické adresy
účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného
podpisu, jsou uvedeny v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Emailová zpráva je prokazatelně
doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a
současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky
adresáta. Faxová zpráva bude prokazatelně doručena v případě, kdy doručení bude
prokázáno a) odesláním faxové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o
přijetí zprávy na faxové číslo adresáta.

3.

Zprávy zasílané faxem nebo e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných
osob smluvních stran.

4.

Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany.

5.

O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního
spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně není
nutné uzavírat písemný dodatek ke smlouvě.

6.

Oprávněné osoby:
-

za kupujícího:
povolání , tel.

náměstek pro nelékařská zdravotnická
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-

za prodávajícího

Článek XI.
Závěrečné ujednání
1.

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

2.

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými.
Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran
návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna
se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu
dodatku

3.

Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se závazkový vztah založený touto rámcovou
smlouvou občanským zákoníkem v platném znění.

4.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou
budou řešit smírně vzájemnou dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou
spory řešeny na základě návrhu jedné ze smluvních stran příslušným soudem ČR.

5. Prodávající se zavazuje, že nepostoupí případnou pohledávku vůči kupujícímu na jiného
věřitele bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
6. Prodávající souhlasí, aby kupující dále prodával zboží dodané v rámci plnění této smlouvy
svým zákazníkům, tj. dalším subjektům.
7. Tato smlouva nezakládá kupujícímu povinnost k odběru jakéhokoli zboží od
prodávajícího.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, bude za
účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna v Registru smluv v souladu s
platnou legislativou, zejm. pak zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Prodávající
zároveň prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen s Prohlášením
kupujícího o ochraně osobních údajů na jeho webových stránkách – www.zachranka.cz
9. V této smlouvě není smluvními stranami žádné ujednání považováno za obchodní
tajemství.
10. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s
plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení této povinnosti
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11. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
12. Na důkaz toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou
smluvních stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy.

ředitel

na základě plné moci

Příloha:
Příloha č. 1 Specifikace zboží a cenová nabídka

Schválil

Podpis

OVZ
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B|BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
Česká republika
+420 271 091 111
tenders.cz@bbraun.com
www.bbraun.cz

Specifikace a ceník předmětu koupě
„Lineární dávkovače“
Společnost B. Braun Medical s.r.o., se sídlem V Parku 2335/20, Praha 4, PSČ 148 00, IČ: 48586285, jednajíc
předkládá tuto cenovou nabídku.

na základě plné moci,

Katalogové
číslo

Název

Počet
m.j.

Cena v Kč bez DPH
za m.j.

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem s DPH

8717030

PERFUSOR COMPACT PLUS
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28 932,70

60 758,67

289 327,00

350 085,67

289 327,00

350 085,67

Celková nabídková cena

V Praze dne
B. Braun Medical s.r.o.

na základě plné moci

