KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2021/2/06-KS-P1
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany

Prodávající:
4BIZ B2B s.r.0.
jejímž jménem jedná Ing. Pavel Čtvrtlík
Zapsaná v obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem v Ostravě, Oddíl C, Vložka 62635
Sídlo: Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava

IČ; 04166108 .........................
DIČ: 0204166108
Bankovní Spojení: 50403000/5500 (RB)

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan IUDr. Josef Valenta, ředitel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem V Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

IČ: 62182137
DIČ; 0262182137
Bankovní spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká Spořitelna a.S.

II.
Předmět smlouvy
l.
Prodávající se Zavazuje na základě této smlouvy a Za podmínek v ní uvedených dodat
kupujícímu celkem 50 000 kusů respirátorů FFP2 splňujících následující speciﬁkace,
požadavky a parametry:
- Jednorázová ﬁltrační polomaska bez výdechového ventilu
-

Zakrývající nos, ústa, hradu

-

Vhodná pro všechny typy dospělých obličejů

-

Označení typu (tj. FFP2) a označení CE včetně čtyřmístného čísla příslušného
oznámeného Subjektu musí být uvedeno na masce
i
Hypoalergenní, vyrobený Z nedráždivého materiálu, nesmí dráždìt pokožku ani
dýchací cesty
Nesmí obsahovat latex
Vysoká prodyšnost Zabraňující zadržování Vlhkosti
Způsob upevnění na obličej poutky Za uši
Musí být jednotlivě balené

- Musí spıňøvaı nønnn ČSN-EN 149x2001-A1z2009
-

-

Musí být vhodné pro použití ve Zdravotnictví- Shoda S požadavky Směrnice
93/42/EHS.
(dále téžjen „zb_0ží “), a to konkrétně respirátory FFP2
o výrobce: New Future (Xiamen) New Materials Tech. Co., Ltd
o obchodní označení: NFC-KN95 FFP2 NR CE2233
-

Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke Zboží.

Prodávající Se zavazuje, že dodané Zboží bude v souladu se všemi právními předpisy i
2.
Všemi technickými normami a bude Splňovat Zákonné podmínky pro jeho užívání. Prodávající
Se dále Zavazuje, že dodané Zboží i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této
smlouvy budou v Souladu Se Všemi Zadávacími podmínkami ve výběrovém řízení pro
veřejnou zakázku „ZZS ZK - Ochranné pomůcky 2021“ provedeném kupujícím jako
Zadavatelem (Zn. zadavatele VZ/2021/2/06) a v souladu s nabídkou podanou prodávajícím
v tomto výběrovém řízení.
Součástí boxu či jednotlivých respirátorů musí být řádné označení data výroby Zboží a
3.
doby minimální použitelnosti nebo exspirace Zboží.

Kupující Se zavazuje Zboží v době Stanovené touto smlouvou převzít a zaplatit Za
4.
zboží kupní cenu ve výši a Za podmínek stanovených v článku III. této Smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky
Kupní cena za zboží je Stanovena dohodou smluvních Stran a činí celkem
- 194.000,- Kč (Slovy Stodevadesátčtyřitìsícekorun).
Vtéto kupní ceně není Zahmuta DPH. Částka DPH Stanovená podle příslušných právních
předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci.
1.

Kupní cena uvedená v tomto článku je Sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a
2.
konečná pro předmět kupní Smlouvy po celou dobu plnění této kupní Smlouvy. Kupní cena
obsahuje veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a
daňové poplatky, jiné přirážky a další náklady prodávajícího.

Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den dodání zboží kupujícímu, vždy
3.
po oboustranném podpisu předávacího protokolu ohledně každé dílčí dodávky zboží. Částka
uvedená ve faktuře bude vždy odpovídat skutečně dodanému Zboží, tj. počtu Skutečně
dodaných respirátorů FFP2.

4.

Doba Splatnosti faktur je Stanovena na 21 dní Od data jejich doručení kupujícímu.

Prodávající se Zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti
5.
Stanovené obecně závaznými právními předpisy a Smluvními ujednáními. V případě, že
vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve
faktuře některá Z náležitostí, je kupující oprávněn fakturu Vrátit prodávajícímu do doby její
splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit do 5 dnů od doručení vrácené
faktury fakturu novou, přičemž doba Splatnosti ve Sjednané délce bezı Znovu ode dne
doručení opravené faktury.

6.
Za den Zaplacení kupní ceny či její části Se považuje den odepsání příslušné částky
Z účtu kupujícího.

IV.
Dodací podmínky
l.
Místem dodání Zboží je Sídlo kupujícího na adrese Peroutkovo nábřeží 434, 760 01
Zlín. Prodávající dodá Zboží do místa dodání na své náklady.
2.

Prodávající dodá Zboží kupujícímu postupně ve dvou dílčích dodávkách takto:
- první dílčí dodávka v počtu 25 000 kusů respirátorů FFP2 bude uskutečněna
nejpozději do dne 30.6.2021,
- druhá dílčí dodávka v počtu 25 000 kusů respirátorů FFP2 bude uskutečněna
nejdříve dne 1.9.2021, nejpozději Však dne 30.9.2021.

3.
Prodávající vždy oznámí den uskutečnění každé jednotlivé dílčí dodávky kupujícímu
nejpozději 7 dnů předem.
4.
Prodávající je povinen dodat Zboží se všemi doklady potřebnými k řádnému užívání
zboží, včetně, nikoliv však Výlučně, EU prohlášení o Shodě dle platných legislativních
předpisů (nařízení EU 2016/425 o OOP). Součástí jednotlivého balení či boxu respirátorů
musí být návod k použití a údržbě v českém nebo slovenském jazyce.

5.
Kupující není povinen žádnou dílčí dodávku Zboží převzít, pokud dodávané Zboží
vykazuje jakékoliv vady. O předání a převzetí dodaného Zboží bude vždy při uskutečnění
každé dílčí dodávky Sepsán a Smluvními Stranami podepsán předávací protokol.

V.
Záruka za jakost
l.
Prodávající odpovídá Za vady a jakost dodaného Zboží po celou Záruční dobu, přičemž
délka záruční doby je vymezena exspirační dobou (dobou použitelnosti) vyznačenou na
dodaném Zboží. Kupující ztrácí práva ze záruky na zboží, pokud poškodil převzaté Zboží Sám,
případně nezajistil dostatečnou ochranu a uskladnění převzatého zboží.

2.
Prodávající Se Zavazuje dodržovat při všech dodávkách v rámci plnění předmětu této
smlouvy minimální zbývající exspirační dobu (dobu použitelnosti) Zboží, která nebude kratší
než 20 měsíců ode dne dodání Zboží kupujícímu. Bude-li prodávajícím dodáno Zboží s kratší
Zbývající exspirační dobou, než je 12 měsíců, vyhrazuje Si kupující právo toto Zboží na
náklady prodávajícího vrátit, pokud se nedohodnou jinak.

3.
Nároky kupujícího Z vad Zboží, jakož i postup při Oznamování vad Zboží (reklamaci),
se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku.

VI.
Ostatní ujednání

Kupující nabude vlastnické právo ke Zboží prodávanému podle této Smlouvy
1.
okamžikem předání a převzetí Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího
okamžikem, kdy od prodávajícího převezme dodané Zboží.
Kupující je oprávněn Od této Smlouvy odstoupit v případě, že prodávající podstatně
2.
poruší některou ze Svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. Za podstatné porušení
povinnosti prodávajícího se považuje Zejména, nikoliv však výlučně, prodlení prodávajícího
s uskutečněním kterékoliv dílčí dodávky Zboží přesahující 15 kalendářních dnů.

Prodávající není oprávněn postoupit Své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé Ztéto
3.
Smlouvy nebo v Souvislosti S ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná Svá práva ani žádné povinnosti
Z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající
není oprávněn jednostranně Započíst Své pohledávky Za kupujícím vůči pohledávkám
kupujícího Za prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které
byly přiznány pravomocným rozhodnutím Soudu.

VII.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva je SepSána a podepsána ve dvou vyhotoveních, Znichž každá Ze
1,
smluvních stran obdrží po jednom.

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
2.
Stranami.

Prodávající je povinen Zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech, o kterých Se
3.
dozví v Souvislosti S plněním této Smlouvy, a to i po dobu tří let po skončení platnosti
Smlouvy. Prodávající je dále povinen Zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech provozní,
organizační či koncepční povahy, týkajících Se výkonu vlastních činností kupujícího.

Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti Smluvních Stran z ní vyplývající, Se
4.
řídí českým právem, Svýjimkou kolizních ustanovení a S výjimkou Vídeňské úmluvy o
Smlouvách o mezinárodní koupi Zboží, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění. Smluvní Strany Sjednaly, že veškeré
Spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislostí S ní, které Se nepodařilo odstranit vzájemným
jednáním Smluvních Stran, budou rozhodnuty Věcně příslušnými soudy v České republice,
přičemž místní příslušnost soudu Se určí podle Sídla kupujícího.

5.
Smluvní Strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, S
nímž Souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev
svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.

V Ostravě dne 21/6/2021

Ve Zlíně dne ..................

Digitálně podepsal

I ng ' Pavel lng. Pavel Čtvrtlík
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Digitálně podepsal

J U Dr- Josef JUDr. Josef Valenta

Datum: 2021.oó.22
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kupující
Zdravotnická

záchranná

Služba

Zlínského kraje, přísp. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

