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KUPNÍ SMLOUVA  

(podle § 2079 a násl. občanského zákoníku) 

(dále jen „Smlouva“) 

I. 

Smluvní strany 

Kupující:   ČR - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 

    Moskevská 15, Ústí nad Labem 

    IČ 71009183 

    bankovní spojení: xxxxxxxxxx/xxxxx 

    telefon: xxxxxxxxxxxx 

 

zastoupená:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou 

 

 

Prodávající:   Petr Řičánek 

      Hoření 2435/11, Ústí nad Labem 

    IČ: 71817140 

    bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx/xxxxx 

    telefon: xxxxxxxxxxxxx 

  

zastoupený:   xxxxxxxxxxxxxxxxx, majitelem 

 

II. 

Úvodní ustanovení 

 

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souladu s ustanovením §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění, a v souladu s veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup nábytku – 

KHS Ústeckého kraje“ vybrána jako nejvýhodnější. 

 

III. 

Předmět plnění 

 

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu kancelářský nábytek dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této 

Smlouvy (dále též jen: „zboží“). Součástí dodávky zboží jsou veškeré náklady související s dodávkou zboží, 

včetně dopravy a montáže předmětu Smlouvy do jednotlivých míst plnění, viz. odst. 1 čl. VI. této Smlouvy.  

2. Kupující se zavazuje zaplatit za řádné dodání zboží, včetně souvisejících činností, v souladu se všemi 

podmínkami dle této Smlouvy, cenu sjednanou v této Smlouvě.  

. 

IV. 

Kupní cena 

Kupní cena je stanovena na částku 226.074,- Kč (slovy: dvěstědvacetšettisícsedmdesátčtyři korun českých) bez 

DPH,      tj. 273.549,54 Kč (slovy: dvěstěsedmdesáttřitisícpětsetčtyřicetdevět korun českých a 54 haléřů) včetně 

DPH a je v ní zahrnuta cena dopravy do místa plnění včetně montáže předmětu Smlouvy. Její detailní rozpis je 

uveden v Příloze číslo 1 této smlouvy. Kupující neposkytuje zálohu na předmět plnění Smlouvy v plném rozsahu. 
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V. 

Doba plnění 

 

1. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat předmět Smlouvy do 31.10.2021. 

 

2. V případě prodlení s termínem dodávky zboží dle předchozího odstavce se Prodávající zavazuje uhradit 

Kupujícímu smluvní pokutu za každý den prodlení s dodávkou zboží ve výši 1000,- Kč.  

 

3. Prodávající odpovídá Kupujícímu a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností. 

Právo Kupujícího na náhradu škody převyšující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.  

 

4. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění budou územní pracoviště uvedené v odst. 1 čl. VI. 

 

5. Osobou oprávněnou k převzetí zboží a potvrzení předávacího protokolu na straně Kupujícího jsou uvedeny 

v odst. 1 čl. VI této Smlouvy. 

VI. 

Všeobecné dodací podmínky 

 

1. Dodání předmětu plnění: 

Předmět plnění bude dodán ve smontovaném stavu, nebo bude jeho montáž provedena na místě včetně vynesení 

všech jeho částí dle pokynů objednatele a jeho následném převzetí Kupujícím podle místa plnění, viz níže: 

 

Adresy územních pracovišť: 

Kamenická 3, Děčín (přízemí) …………………………….. oprávněná osoba k převzetí:  xxxxxxxxxxxxx,  

                                                                                     tel. 477 755 210, email: xxxxxxxxxxxxx@khsusti.cz    

Poděbradova 749, Louny (1. patro bez výtahu) ……….….. oprávněná osoba k převzetí:  xxxxxxxxxxxxxx,  

                                                                                     tel. 477 755 610, email: xxxxxxxxxxxxx@khsusti.cz 

Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem (přízemí a 1. patro bez výtahu) …….….. oprávněná osoba k převzetí:   

                                                                                                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxx,   

                                                                                     tel. 477 755 117, email: xxxxxxxxxxxxx@khsusti.cz    

 

2. Přechod vlastnictví k předmětu plnění:  

Kupující nabývá vlastnictví k předmětu plnění jeho převzetím od Prodávajícího; převzetí bude prokázáno 

datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu. 

 

3. Zaplacení ceny: 

Kupní cena bude uhrazena po dodání předmětu plnění na základě faktury, doručené Prodávajícím Kupujícímu 

do sídla Kupujícího na adresu Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, 

Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem, převodem na jeho bankovní účet.  Faktura je splatná nejpozději do 14 

dnů od jejího doručení. Pokud faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo obsahuje-li nesprávné 

údaje, má Kupující právo fakturu do data její splatnosti vrátit a Prodávající povinnost vystavit neprodleně 

novou fakturu se všemi náležitostmi a se správnými údaji. Lhůta se pak počítá od data vystavení nové faktury. 
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VII. 

Záruka a odpovědnost za vady zboží, odpovědnost za škodu 

 

1. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem podpisu 

předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

 

2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží (tzn. záruku za to, že zboží bude mít po celou dobu trvání záruky 

vlastnosti odpovídající zadávací dokumentaci, nabídce Prodávajícího a technické dokumentaci výrobce) od 

okamžiku jeho protokolárního převzetí po dobu 24 měsíců.  

 

3. Prodávající odpovídá za vady zboží, které zboží má v době jeho předání Kupujícímu a které se vyskytnou 

během záruční doby. V případě zjištění vady zboží, je Kupující povinen tuto vadu Prodávajícímu bez 

zbytečného odkladu oznámit včetně její specifikace. 

 

4. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 30 kalendářních dnů od nahlášení závady.  

 

5. Lhůta pro odstranění závady počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (emailem, poštou) 

závady Prodávajícímu. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a 

odstraněním reklamované závady. 

 

6. V případě, že nebude možné zboží opravit, může být Prodávajícím toto zboží vyměněno za shodné, nebo 

kvalitativně vyšší zboží. Tuto výměnu lze provést pouze po dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím. 

 

7. V případě, že Prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží nebo je v prodlení s odstraněním těchto 

vad, je Kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Prodávajícího. 

 

VIII. 

Další ujednání 

 

1. V případě, že Prodávající nesplní termín dodání dle ustanovení čl. V. této smlouvy a bude v prodlení déle jak 

5 dnů ode dne řádného předání dodávky dle této Smlouvy, je Kupující oprávněn  v plném rozsahu odstoupit 

od této Smlouvy. Pokud již bylo částečně plněno, je Prodávající povinen si předmět plnění vyzvednout a převzít 

v sídle Kupujícího na své náklady do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. 

 

2. Vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí platným právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 

smluv. 

 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

 

5. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha: 

Příloha číslo 1 – Specifikace předmětu plnění a stanovení ceny 
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6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich vůli a podepisují ji nikoli v tísni nebo za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 31.08.2021                         V  Ústí nad Labem dne  30. 08. 2021 

 

 

 

 

……………………………………………                                    ……………………………………………… 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka                                                            xxxxxxxxxxxxxxxxx              

                 Kupující                                                                                                  Prodávající 

 


