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ev. i. Kupujícího: 009/OVZ/22/038-K

OSTBAVA

ev. č. Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA
NA PRAVIDELNÉ DODÁVKY SZM

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2079 a naši.

zákonač.89/2012Sb.,občanskýzákoník (dálejen"ObCZ"),tutokupnísmlouvu(dálejen"Smlouva").

l.

Fakultní nemocnice Ostrava,
sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
IC:00843989

DIČ:CZ00843989 (je plátcem DPH)

jednající: doc.MUDr.ZuzanaČermáková,Ph. D.,MHA,náměstekředitele proléčebnoupéči
bankovní spojeni:Českánárodní banka;č. u:66332761/0710
zřizovací listina MZ ČRze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25. 11. 90
(dále jen "Kupující")

2.

l. T. A. - Intertact s. r. o.
sídlo: Pařížská 67/11, 110 00 Praha l - Josefov
IC:65408781

DIČ:CZ065408781 (je plátcem DPH)
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prazeoddíl C,vložka 44200.
jednající: Ing. Michal Němec, Ing. Dan Němec, jednatelé společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. u: 43-3378360247/0100
(dálejen "Prodávající")

(Kupující a Prodávající budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako "smluvní strana" a
společně jako "smluvní strany")
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ev. č. Prodávajícího:

Preambule

Podklademprouzavřen,tétoSmlouvyjevítěznánabídka dodavatele, kterábylaučiněnav rámci

^dava^o. rizen;na veřejnou zakázku s názvem "Dodávka5P°třebnfho materiálu"pro
diagnostikuonkohematologických onemocněnímetodouprůtokovécytomeťrie","
Předmět Smlouvy

Ll ^roda^a"2avazuje dodatKupujícímu předmět kouPéa Převé^ ^ "ěJvlastnicképrávo.
Kupující sezavazuje předmět koupě převzít a zaplatit zanějsjednanou cenu.

L2 .prelm et,em", koup, ě_"JS°u-. průběžné.. dodávkY
k°nT.pln.z,atLa . '<a^bramLmate.rmly) _pr°
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(vyšetřovaci

kity,

onko'hematolog^ky:ch"'^šeťřl^'í

^f^, ^ kosw, drem^LOJ. a 'LSTzkur^^ ^^^^ ^^

^uceníEuro^^:lf;;a'z^^^^^^
^t"^(^°Z^u^ka^ďld
"Předmět Plněni"),
standartu'dle ^řiloh7c" TtZ

cE!l, (dále.
-.

11 3

le"

"zbož'". nebo

v

rozsahu

' - Cenovánabídka zedneq_^^0^2_(dálejen"Příloha č.l").

J"ednrt"re-dodá''kybudou uskutečňovánV

"^

"kládě dílcích

na email Prodávajícího:

li 4

a

prodwaJK:'ie

p°v'nen bez

2bytečného odkladu.

^

objednávek, zasílaných Kupujícím

do 2 Pracovních

^e^mailovou adresu Kupujícího ,

dnů potvrdit objednávku

v případe, že Kupující'neobdrží'od

^rotíJaJ'c"x>vesta"ovené. 'hůtě'uvedenévpředchoz"/ěté'P02adovanéP°<v-eníob, ednavky;

budeKupující považovattutoobjednávkuzestranyProdávajícího zapotvrzenou""""""""'"'"

1.5 předpokládanáorientační
spotřebapředmětuplněníuvedenáv Přílozec.l tétoSmlouvy(dálejen"Příloha
^je

c.

pouze

a v

žádném případe nezavazuje
Kupujícího

k jejímu

odběru,

'a soudní

není
^novénominimálnímnožstvíproodběr.Kupujicíjeoprávněnurčovatkonkrétnímnožství
dobu

a

plněnfjednotlivych

dilcich dodávek podle svých aktuálních
potřeb

pacientů,bezpenalizacečijinéhopostihuzestranyProdávajíciho.
1. 6

Pod ávajíc,

prohlašuje,

že

je zboží

označeno

značkou

shody

s

ohledem'na'skladTu'

dle § 13 zákona

c.

22/1997 Sb., o

^hnlckýchpožadavclch navyrot"<yaozně"'adoplněníněkterýchzákonů,ve^nen^ozdéj^h
p;edplsuamusl
bytz h'edfekaprávnlchpředpisů2působ"éa vhodnép~Použrtípřiposkyto^ni
péče. Prodávající
zavazuje
skutečnost kdykoliv
poÍadénrK upuj'ící°h'o
^otni
se

li 7

pr.odlv aj'ase"vazuje'"

tuto

na

kva"ta zl'ožl bude odpovidat kvalité
schválené

a budev souladu s platnými právními předpisy.

Příslušným, úřady ČR

1'8 50u"stík3Iáéúodavh/zboi'bude dodacllist'kterybude"Sáhovatjednoznačnéurčenipoctu
kusův dodávce,cenys DPHa bezDPHa číslo SmlouvyKupujícího.

1. 9

Součástí dodávek zbožíje rovněž:
a. zajištěnídopravydo místa plněni;

b. předání dokladů,kterések předmětnému plněnívztahují;

c' pre"da"'_nav°dukp°u^'včesl<ěm
'azyce lx vpísemné forměn^° ix elektronicky na
datovém nosiči.
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2.

ev. i. Kupujícího: 009/OVZ/22/038-K
ev. c. Prodávajícího;

Cena

2. 1 Prodávajícímu vznikánároknazaplacení cenyzakaždoudílčí objednávkupopředání zboží bez
vad, tj. okamžikem podpisu dodacího listu ze strany Kupujícího. Pokud budou v dodacím listu

uvedeny vady zboží, Prodávajícímu nevzniká nárok na zaplacení ceny do doby, než budou
odstraněny.

2. 2 V souladu se zněním zákonal. 526/1990 Sb., o cenách,sesmluvní strany dohodly nacenách,
včeských korunách, dle cenové tabulky, která je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany
sjednávají, že při změněsazby DPH není nutno uzavírat dodatek a bude účtována aktuální sazba
DPH.

2. 3 Ceny v cenové tabulce jsou stanoveny jako pevné a konečné a zahrnuji veškeré náklady
Prodávajícího spojených s realizací předmětu Smlouvy (zejména balné, dopravné, celní čijiné
poplatky atd. ).

2. 4 Změna ceny je přípustná pouze o inflační vlivy (tj. průměrná roční míra inflace zveřejněná
Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok), a to pouze v procentuální výši
nepřesahující tyto změny a formou dodatku ke Smlouvě.

2. 5 Faktura budevystavena nazákladědodacího listu vystavenéhona každouobjednávkuzvlášť a
podepsaného odpovědným zástupcem Kupujícího. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího

doručen;Kupujícímu na elektronickou adresu:efakturace2iafno. cz. Mu.f obsahovatvšechny
náležitosti daňovéhodokladu dlezákonač. 235/2004 Sb.O daniz přidané hodnoty, v platném
zněni, (dálejen "zákono DPH") a dále:
a.

číslo Smlouvy,

b.

číslo objednávky,

C.

IC a DIČKupujícího i Prodávajícího,

d.

předmět plněni,

e.

označeni peněžního ústavu a číslo úctu, na který má být placeno,

f.

náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnipozdějších
předpisů,

g.

přílohou faktury bude dodací list podepsaný oběma smluvními stranami.

2. 6 V případě, žefaktura budeobsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Kupující oprávněn
ji do dobyjejí splatnosti vrátit Prodávajícímu. Tenji podle charakteru nedostatků buďopraví,
nebovystaví novou. U tétonovénebo opravené faktury běží nová lhůtasplatnosti.
3.

3. 1

Místo a termín dodání zboží

Místem dodání zboží je Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Porubá, Lékárna.
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3. 2

ev. é. Kupujícího: 009/OVZ/22/038-K
ev. č. Prodávajícího:

Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží a
vlastnické právo k dodanému zboží. Kupující není povinen převzít zboží, které je poškozené či
které jinak nesplňuje podmínky této Smlouvy.

3.3

Prodávající se zavazuje dodat zboží do čtrnácti (141 dnů ode dne odeslání objednávky
Prodávajícímu.

4.

Záruka a odpovědnost za vady

4. 1

Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je bez vad, a to bez vad faktických i právních.
Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží po dobu expiračni doby, uvedené na obalu,
minimálněvšak po dobu dvanácti (12) měsíců od okamžiku převzetí zboží Kupujícím.

4. 2

Prodávající se zavazuje odstranit vadu dodávkv/vadu zboží do deseti (10) pracovních dnu od

uplatnění nárokuz odcovědnostizavady Kufiyijam. Neuplatní-li Kupující vůčiProdávajícímu
v konkrétním případě jiné nároky, zavazuje se Prodávající odstranit vady dodáním nového

bezvadnéhozboží. PrávoKupujícího uplatnit další nárokyvyplývající z vadnéhoplnění a zezáruky
stanovené příslušnými právními předpisy tím není dotčeno.

4. 3

Záruka na Předmět plnění se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou jej nebylo možné
z důvodu vady užívat.

4. 4

Kupující se zavazuje uplatnit právo z vadného plněni nebo právo ze záruky na email
Prodávajícího:

5.

Sankční ujednáni

5. 1

Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Prodávajícímu zákonný úrok
z prodlení ve výšistanovenépředpisy občanskéhopráva.

5.2

Kupující máv případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží nároknazaplacenísmluvní pokuty
ve výši0, 5 % ; ceny řádně nedodanéhozboží, včetně DPH,a to za každýzapočatýden prodleni.

5.3

V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady podle či. 4. odst. 4. 2. Smlouvy, se
Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0, 2% ze sjednané ceny ve. DPH
za každý i započatý den prodleni.

5.4

NárokKupujícího podle toho článku není dotčen, pokud Kupující nebude povinen zboží převzít,
v souladus ustanovením či. 3. odst. 3. 2 Smlouvy.

5. 5

Dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody, která vznikne porušením
povinnosti, na nižse smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutyjsou splatnédo čtrnácti(14) dnů
od doručení písemné výzvy k úhraděoprávněnou smluvní stranou druhésmluvní straně.
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6.

ev. C. Kupujícího: 009/OVZ/22/038-K
ev. č. Prodávajícího:

Trvání a ukončení Smlouvy

6. 1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců, počítanou od podpisu této Smlouvy nebo do
vyčerpánifinančního limitu plněnitétoSmlouvy 500. 000, - KčbezDPH,podletoho, kterýz těchto
dvou okamžiků nastane dřivé.

6. 2

Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodů s výpovědní lhůtou

tři (3)měsíce, kterápočíná běžetprvním dnemměsícenásledujícího podoruéenívýpovědi druhé
smluvní straně.

6, 3

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat
vypořádání všechzávazků,na kterésmluvní strany mohlypomyslet.

6. 4 Kupující a Prodávající mají právo odstoupit od Smlouvy ; důvodů a v souladu s příslušnými
ustanoveními ObčZ. Účinkyodstoupeni nastanou okamžikem doručeni písemného odstoupení
druhé smluvní straně.

6. 5

Podstatnýmporušením tétoSmlouvyjezejména(avšaknikolivvýlučně):
a.

prodlení Prodávajícího s dodáním zboží o více než 14 dní:

b.

s ohledem na početdodanéhozboží, vyšší četnostvýskytuvad;

jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Kupujícím vyminěné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištěni se následně ukáže
nepravdivým;
d.

v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v této Smlouvě ukážejako
nepravdivé;

e.

v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenčni řízeni nebo je
insolvenční návrhzamítnut proto, žemajetek nepostačuje k úhraděnákladůinsolvenčního
řízeni.

7.

Mlčenlivost

7. 1 Prodávající sezavazujeběhemplněnitétoSmlouvyi pouplynutidoby,nakteroujetatoSmlouva
uzavřena, zachovávatmlčenlivosto všechskutečnostech, o kterýchsedozví v souvislostis jejím
plněním. Této povinnosti může Prodávajícího zprostit pouze Kupující. Zproštěni povinnosti
mlčenlivosti musí být učiněno písemně.

7. 2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu
vevýši 10. 000, - Kčzakaždýjednotlivý případ, a to i v případě, žek porušení povinnosti dojde po
ukončení platnosti tétoSmlouvy.

8.

Vyhrazená změna závazku

8. 1 Kupující si v souladu s § 100 odst. l ZZVZvyhrazuje právo na změnu závazku ze Smlouvy
v případě, žeProdávajíci upraví, inovuje neborozšíří číselnou řadu zbožíčipozměn;katalogové

ev. č. Kupujícího: 009/OVZ/22/038-K
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ev. č. Prodávajícího;

označeni, kód VZP nabízeného zboží a podstata závazku ze Smlouvy a jednotková cena zboží se
nezmění. V takovém případě

bude možné formou písemného dodatku k této Smlouvě tuto

změnu učinit.

9.

Závěrečná ustanovení

9. 1

Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatními
obecně závaznými právními předpisy.

9. 2

Postoupení pohledávkyvznikléna základětétoSmlouvy, nebov souvislostis ní, třetí straněbez
předchozího písemného souhlasustatutárního orgánuKupujícího, je neplatné.

9.3

Kontaktní osobave věcechplnění tétoSmlouvy, zejménaprovyřizování dílčích objednávekje:
a.

na straně Kupujícího: jméno:
telefon:

b.

na straně Prodávajícího: jméno:
telefon

9.4

Smluvní stranyse zavazují písemně a e-mailem oznámitbezzbytečnéhoodkladudruhésmluvní
straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto

oznámení druhésmluvní straně dojde ke změněkontaktních údajůdotčené smluvní strany bez
nutnosti uzavřeni písemného dodatku ke Smlouvě.

9. 5

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních
stran, jsou absolutně neplatná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.6

Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude zveřejněna včetnějejích změn a dodatků dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

9. 7

Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem
zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

9. 8

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na
elektronické podobě podpisů nedohodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originálu, z nichž pojednám obdrží každá ze Smluvních stran.

9. 9

Jestližejednotlivá ustanovenítéto Smlouvyjsou nebosestanou zcela nebočástečněneplatnými
nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních
ustanoveni. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové

platnéustanovení, kterénejvíce odpovídá smyslu a účeluneplatnéhočichybějícího ustanoveni.
9. 10 Smlouvaje tvořena následujícími přílohami, kteréjsou její nedílnou součástí:
Příloha č. l - Cenová nabídka ze dne 9. 2. 2022

ev. č. Kupujícího: 009/OVZ/22/038-K
ev. c. Prodávajícího:
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Smluvnístrany výslovně prohlašuji, žetuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně
nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy.
V Ostravě dne

V Praze dne
Digital ly signed by Dan Němec

Digitálně podepsal

Dan

MUDr. Zuzana ^o,:;^;na"
Čermáková

Čermáková Ph. D.

p^ O
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