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Nemocniční 898/20A 
728 80  Ostrava – Moravská Ostrava 

Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

 

 

Kupní smlouva 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle 
ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., a na základě 
vyhodnocení výsledku veřejné zakázky 

 
Smluvní strany 
 
PROFIL NÁBYTEK, a.s. 
se sídlem:   Nádražní 1747, 396 01 Humpolec 
zastoupená:   sedou představenstva   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 
č. 1420 
 
IČO:    482 02 118 
DIČ:    CZ48202118 
Peněžní ústav:  ČSOB a.s., Pelhřimov 
Číslo účtu:   0223602551/0300 
oprávněn jednat ve věcech smluvních:   

dále jen prodávající 
 
a  
 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace  
se sídlem:  Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupená:   ditelem 
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení 
č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; 
registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, čj. MSK 74808/2021 ze dne 15.6.2021, ve znění následných rozhodnutí 
o registraci 
 
IČO:   00 63 51 62 
DIČ:    CZ 00 63 51 62 
Peněžní ústav:  Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava 
Číslo účtu:   374027793/0300  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

 
dále jen kupující 
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příspěvková organizace 

Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit ustanovením této 
smlouvy a v otázkách výslovně smlouvou neupravených příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., především ustanoveními o kupní smlouvě dle § 2079 a 
následujících.  

2. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu movité věci, dále jen „zboží“, 
v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky s názvem „Nábytek na míru 2022 – 2.část“ a převést na něj dohodnutým 
způsobem vlastnické právo k němu.  

3. Součástí dodání jsou náklady na balné, dopravu do místa plnění, montáž na určeném místě a 
další potřebné poplatky a náklady.  

4. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího dohodnutým způsobem vlastnické právo ke zboží, 
které přechází na kupujícího stejně jako nebezpečí škody na něm, poté, co zboží převezme a 
potvrdí jeho převzetí prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance v místě plnění.  

5. Předmětem kupní smlouvy je také sjednání kupní ceny, platebních podmínek, postupu při 
předání a převzetí zboží spolu se stanovením dalších závazků smluvních stran. 

6. Kupující se zavazuje objednané a řádně dodané zboží převzít a po jeho převzetí zaplatit kupní 
cenu, dle podmínek sjednaných smlouvou. 

I.Předmět koupě 

1. Předmětem kupní smlouvy je dodávka plně funkčního a nepoškozeného zboží. 
Přesná a podrobná specifikace zboží je provedena věcně i cenově v Příloze č. 1 smlouvy. 

2. Určení zboží, co do druhu a množství, je specifikací v příloze provedeno přesně a nezaměnitelně 
tak, aby mohla být provedena kontrola správnosti a úplnosti při plnění. Změny lze provést jen 
se souhlasem kupujícího, na jeho žádost nebo na základě dohody smluvních stran. 

II. Doba a místo plnění, základní dodací podmínky 

1. Dodávka a montáž nábytku musí proběhnout nejpozději do 30. září 2022. 

• Místem plnění je budova pavilonu E2, v areálu Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové 
organizace, na ul. Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava. 

2. Součásti dodání zboží je: 

• doprava zboží do místa plnění, včetně uložení na konkrétní místo; 

• montáž na určeném místě; 

• vyhotovení a dodání dodacích listů s uvedením jednotlivých položek, jejich množství a ceny; 

• předložení potřebné dokumentace vztahující se k dodávanému zboží; 

• kvalitativní a technické vlastnosti dodávaného zboží budou v souladu s normami platnými 
na území ČR. 

3. Oprávněným zástupcem kupujícího pro převzetí zboží je: technik Odboru rozvoje a výstavby 
nebo jím pověřený zástupce.  

Zástupci kupujícího jsou oprávněni k převzetí zboží, podání reklamací vad zboží a provedení 
dalších úkonů v souvislosti s realizací kupní smlouvy. 

4. Kupující při převzetí zboží vyžaduje doklady potřebné k jeho užívání.  

Jako součást dodávky bude kupujícímu předáno: 

• faktura včetně oboustranně odsouhlaseného dodacího listu; 

• doklady o jakosti a kvalitě; 
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• návody k užívání a instalaci v českém jazyce. 
5. Prodávající je zavázán dodávat zboží, které není zatíženo právy třetích osob. 

6. Montáže nábytku budou probíhat za plného provozu nemocnice, z tohoto důvodu je zapotřebí 
provedení a koordinace montáží po dohodě se zástupcem kupujícího. 

III.Cena zboží a platební podmínky 

1. Celková cena je stanovena dohodou smluvních stran na přijetí nabídky zhotovitele dle cen 
uvedených v příloze č.1 smlouvy a činí:  

Celková cena 

Cena celkem bez DPH (v Kč) DPH (v Kč) Cena celkem vč. DPH (v Kč) 

112.159,00 23.553,39 135.712,39 

 

2. Smluvní strany se dohodly na kupních cenách, stanovených na základě přijetí nabídky 
prodávajícího. Součástí jednotkových cen jsou veškeré náklady a poplatky za balné, dopravu do 
místa plnění a další potřebné náklady. Jakákoli změna ceny je možná jen na základě dohody 
smluvních stran. 

3. Cena zboží v Příloze č. 1 musí být uvedena jednotlivě bez DPH, samostatně musí být uvedena 
výše DPH /* procento - základní nebo snížená sazba DPH/ a cena s DPH. 

4. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu fakturou za dílčí 
plnění předmětu smlouvy.  

5. Faktura musí jako daňový doklad obsahovat údaje stanovené obecně závaznými právními 
předpisy, zejména § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů: 

a) označení faktury a její číslo; 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy); 
d) obchodní firma, sídlo, příp. místo podnikání, IČO a DIČ prodávajícího; 
e) název, sídlo,  IČO a DIČ kupujícího, označení útvaru kupujícího, který akci likviduje (Odbor 

rozvoje a výstavby); 
f) číslo a datum vystavení faktury; 
g) lhůtu splatnosti faktury min. 30 dní ode dne doručení faktury; 
h) kopie dodacího listu;  
i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

6. Kupující vyžaduje, aby prodávající uvedl na daňovém dokladu přesné označení smlouvy a 
objednávky v případě, že dodání je realizováno na jejich základě. Přílohou daňového dokladu 
musí být dodací list, nebo předávací protokol.  

7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit, a to do data splatnosti pokud:  

• obsahuje-li nesprávné cenové údaje 

• obsahuje-li nesprávné náležitosti 

• chybí-li k faktuře některé náležitosti nebo dohodnuté přílohy 
8. Kupující uhradí vyúčtovanou kupní cenu zboží bezhotovostní platbou, převodem ve prospěch 

bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě, resp. ve faktuře. Prodávající nese 
odpovědnost za správnost tohoto údaje. 

9. Povinnost kupujícího zaplatit je splněna ke dni odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve 
prospěch účtu prodávajícího. 
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10. Prodávající není oprávněn převést svou pohledávku ke kupujícímu, vzniklou z tohoto 
smluvního vztahu, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

11. Při prodlení s plněním závazku uhradit kupní cenu je prodávající oprávněn požadovat úhradu 
úroku z prodlení, jehož výše se stanoví výpočtem úroků dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, podle 
občanského zákoníku. 

12. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo elektronicky na adresu 
objednatele: faktury.ntp@mnof.cz. 

IV.Záruční doba a odpovědnost za vady zboží 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad, ve sjednané kvalitě, vždy s předepsanými doklady 
kvality. 

2. Prodávající odpovídá za vady a jakost dodaného zboží po celou záruční dobu. Záruční doba je 
stanovena na 36 měsíců od převzetí zboží.  

3. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít po celou záruční dobu požadované 
vlastnosti, jakost a stabilitu. 

4. Prodávající je povinen balit dodávané zboží obvyklým způsobem, vylučujícím jakékoliv 
poškození nebo znehodnocení, popřípadě podle dispozic kupujícího. 

5. Kupující je oprávněn prohlédnout zboží při převzetí, vadné plnění odmítnout a zjevné vady co 
do množství ihned vyznačit do dodacího listu nebo nesrovnalosti odstranit zápisem 
s dodávajícím. 

6. Kupující je oprávněn vady zboží oznámit prodávajícímu také při zjištění po převzetí zboží. Je 
povinen je u prodávajícího písemně reklamovat, a to po jejich zjištění, nejpozději však do konce 
záruční doby. Prodávající je zavázán, uplatněnou reklamaci vad vždy projednat písemně. 

7. Skryté vady je kupující povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně po jejich zjištění. 

8. V případě reklamace pro zjištění vad nebo nesplnění sjednaných požadavků na jakost zboží, 
bude reklamace vyřízena opravou nebo dodáním nového zboží bez vad, maximálně do 14 dnů 
od podané reklamace.  

9. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným užíváním a provozováním 
zboží, nerespektováním doporučených pracovních postupů a podmínek, dále jeho poškození 
živelnou událostí. 

10. Jestliže se v záruční době opakovaně (více než 2 x) vyskytnou shodné vady, je kupující oprávněn 
požadovat jejich odstranění, nebo z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy. 

V. Smluvní pokuta a náhrada škody 

1. V případě nedodržení dodací lhůty je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1 000,00 Kč za každý započatý den z prodlení.  

2. V případě nedodržení reklamační lhůty je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení s vyřízením reklamace dle článku V. bod 8. 

3. Prodávající je povinen za každé prokazatelné porušení podmínek stanovených touto smlouvou 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč. 

4. Smluvní pokuta bude vyúčtovaná samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní 
ode dne doručení daňového dokladu.  

mailto:faktury.ntp@mnof.cz
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5. Kupujícímu náleží právo na náhradu škody způsobené porušením jiných smluvních povinností 
prodávajícího (vady jakosti) vedle výše sjednaných smluvních pokut.  

VI.Platnost a účinnost smlouvy 

1. Smlouva se stává platným návrhem po předložení jejího písemného vyhotovení jednou ze 
smluvních stran, podepsaného v příslušném počtu vyhotovení a uzavřena je po potvrzení 
podpisem druhou ze smluvních stran. Smlouva se stane účinnou k datu dle čl. VII. bod. 17. 

2. Smlouvu mohou smluvní strany vypovědět i bez udání důvodů. 

3. Výpovědní doba je 30 dnů od doručení výpovědi, která musí mít vždy písemnou formu. 

4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, nedojde-li ke shodě o změně ceny zboží ve smyslu 
ustanovení čl. IV. bod. 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení 
smluvních povinností uvedených ve čl. V. bod 1.  

VII.Závěrečná ujednání 

1. Kupující rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, 
postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je smlouvou nahrazeno a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.  

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.  

7. Kupující může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní dobou, která 
začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

8. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této 
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

10. Prodávající se zavazuje účastnit se na základě pozvánky kupujícího všech jednání týkajících se 
předmětu této smlouvy. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu veškeré informace, doklady, apod. písemnou 
formou. 
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14. Prodávající se zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné 
pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky 
budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu veřejné zakázky prováděno 
prodávajícím či jeho poddodavatelem. 

15. Prodávající je povinen při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby minimalizoval vznik 
odpadů, které nejsou přímým důsledkem při plnění veřejné zakázky. Prodávající je povinen při 
výkonu činností souvisejících s plněním veřejné zakázky (doprava, administrativní činnosti aj.) 
používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály. 

16. Prodávající bude při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s 
cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, snižovat množství odpadu a rozsah 
znečištění, šetřit energii apod. Při realizaci předmětu plnění nesmí prodávající použít 
jakýchkoliv z materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské 
zdraví. 

17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související dokumenty, na 
které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude 
uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou po 
uveřejnění informací o Smlouvě v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 
uzavření Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace. 

18. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena ve dvou 
číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaných smluv je smlouva 
vyhotovena v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

 

Přílohy smlouvy 

Příloha č. 1 Specifikace předmětu koupě, ceny a všech součástí vč. příslušenství   
 
 
Za prodávajícího     Za kupujícího 
 
V Humpolci dne ………………..                 V Ostravě dne ………………… 
 
 
 

 




