KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:
UNIS COMPUTERS, a.s.
sídlo: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
IČ: 63476223
DIČ: CZ63476223
bankovní spojení:
č.ú.:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
zastoupená Ing. Vítězslavem Machem, členem představenstva
(dále jen prodávající)
a
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
IČ: 27660915
DIČ: CZ27660915
bankovní spojení:
č.ú.:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420
zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva
(dále jen kupující)
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka 10 ks PC typu All-In-One HP ProOne 440 G6 24 inch
FHD All-in-One Business PC podrobně specifikovaných v příloze č. 1, které jsou majetkem
prodávajícího (dále jen „Zboží“).
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu nabýt
vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že Zboží převezme do svého výlučného
vlastnictví a zaplatí za něj kupní cenu.
3. Prodávající v souvislosti s dodávkou Zboží poskytne kupujícímu kopii prohlášení o shodě,
případně CE certifikát, a návod k obsluze v českém jazyce.
4. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá právní vady a jeho kvalitativní a technické vlastnosti
odpovídají příslušným obecně závazným právním předpisům a technickým normám.
Prodávající prohlašuje, že Zboží je ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.
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II.
Kupní cena
1. Celková kupní cena za Zboží činí 195 467 Kč bez DPH (236 515 Kč včetně DPH). Sazba DPH se
řídí příslušným zákonem.
2. Kupní cenou se rozumí cena Zboží včetně obalu, dopravy do sídla kupujícího, zaškolení
personálu, návodu k použití a veškerých dalších nákladů a výdajů prodávajícího spojených
s realizací této kupní smlouvy.
3. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
III.
Dodací podmínky
1. Místem dodání Zboží je sídlo kupujícího. O předání a převzetí Zboží bude oprávněnými
osobami smluvních stran vypracován a podepsán předávací protokol.
2. V případě výskytu vad na Zboží, bránících řádnému užívání Zboží kupujícím k termínu jeho
předání a převzetí, není povinen kupující Zboží převzít až do jejich odstranění.
3. Prodávající se zavazuje dodat Zboží kupujícímu do 13 týdnů od účinnosti smlouvy. Zboží je
předáno po podepsání předávacího protokolu oběma stranami, čímž přechází vlastnické právo
ke Zboží na kupujícího. S přechodem vlastnického práva přechází na kupujícího současně
i nebezpečí škody na Zboží.
4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zboží není dodáno řádně, bez vad nebo
v dohodnutém termínu a jestliže prodávající nesjedná nápravu ani v kupujícím poskytnuté
přiměřené lhůtě.
IV.
Platební podmínky
1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě daňového dokladu - faktury (dále jen
„faktura“), vystaveného prodávajícím po předání a převzetí Zboží, se splatností 30 dní od jejího
doručení kupujícímu.
2. Faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
kupující oprávněn zaslat fakturu ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě,
aniž se dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
3. Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat
kupujícímu úrok z prodlení dle příslušného nařízení vlády. Za prodlení se zaplacením kupní ceny
není kupující povinen kromě úroku z prodlení hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou
smluvní sankci.
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V.
Záruka, záruční a pozáruční servis
1. Prodávající poskytuje záruku za jakost Zboží v délce 36 měsíců s tím, že práva z odpovědnosti
za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí Zboží.
3. Poskytnutá záruka znamená, že dodané Zboží bude po dobu 36 měsíců ode dne podpisu
předávacího protokolu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
4. Záruční servis zajišťuje prodávající na základě výzvy kupujícího. Kontaktní údaje prodávajícího
pro uplatnění záručních vad:
Závadu je prodávající povinen odstranit do 10 dnů od doručení reklamační výzvy kupujícího,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
VI.
Sankční ujednání
1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zboží uhradí prodávající kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny nedodaného zboží (včetně DPH) za každý započatý den
prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení ve výši
0,05% dlužné částky za každý započatý den prodlení.
VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato kupní smlouva se stává platnou dnem podpisu obou smluvních stran a účinnou
uveřejněním v registru smluv (viz níže).

2.

Veškeré změny a doplňky této kupní smlouvy jsou možné pouze písemnými, jednotlivě
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.

Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

4.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany
s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv kupující. Kupující bude při přípravě dokumentu k uveřejnění
vycházet z písemných (e-mail) pokynů prodávajícího, a to zejména ve věci znečitelnění
obchodního tajemství, osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. Pokud
k písemnému (e-mail) sdělení prodávajícího o znečitelnění konkrétních údajů ve smlouvě
nedojde ještě před uzavřením smlouvy, potvrzuje podpisem smlouvy prodávající, že výslovně
souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

3

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího.
7.

Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukáže být po uzavření této Smlouvy neplatným
nebo neúčinným, pak tato skutečnost nebude mít za následek neplatnost nebo neúčinnost
ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu na
žádost druhé smluvní strany nahradit takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným
a účinným ustanovením, jehož obsah bude co nejblíže odpovídat účelu neplatného nebo
neúčinného ustanovení.

8.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze stran obdrží po
jednom z nich.

9.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost
stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Nabídka prodávajícího

V Uherském Hradišti dne .....................

V Brně dne ………………………….

………………………………....………
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

………...........…..………………………
prodávající: UNIS COMPUTERS, a.s.
jméno: Ing. Vítězslav Mach
funkce: člen představenstva
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