
Smlouva Kupní
úžasná ďe S 2079 a nás/, zátona i. 89/2072 Sk. toWmský zSltonlk)

mezi:

Odběratel (dáte také "FNO")

Fakultní nemocnice Ostraval Název:

Sídlo:

IČ:

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

00843989 [DIČ: CZ00843989
Bankovní spojeni: ČNB Ostrava, 66332761/0710

Zřizovací listina M2 ČR ze dne 25. 11. 1 990 6.J. OP-054-25. 11. 90
Zastoupená: Foltýn Petr, Bc.

Kontaktní osoba:

l Dodavatel

Název:

Sídlo:

IČ:

Medical Systems a. s.

Kotkova 384/4, Ostrava. 703 00

26853167 IDIČ

Základní ustanovení

^s^^^^s^^^^. 3 nebe2peci níže uvedený předmét ̂néni a odbérat- -

Předmět, doba a místo plnění
Předmětem plnění této smlouvy je:

?a°^p"kace pro dopravní ďspečink - k"ome<rovnik. dle nabídky ze dne 1. 7.2022, včetně supportu
Datem ukončeni plněni této smlouvy: 10. 2. 2023
Místem plněni této smlouvy je sídlo Odběratele.

Cena a platební podmínky
1. Cena bez DPH je sjednána ve výši: 330000, 00Kč.
2. K ceně bude DPH připočteno v zákonné výši.

3- s^^^^^rs. ^^^^^^- -
4. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doruéeni.
5' PFr^oukoVnčSdeacchhsooui^ej'T^^^m^^
^^^S^^S^Í^Ě^ÍÍSSS'^
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6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Odběratel oprávněn ji
vrátit Dodavateli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové
nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

IV.

Sankční ustanoveni

1. Odběratel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Dodavateli úrok z prodleni ve výši
stanovené předpisy občanského práva.

2. Dodavatel se zavazuje při nedodrženi smluveného terminu plněni zaplatit Odběrateli smluvní pokutu
ve výši 0, 05% z celkové ceny neakceptovaného nebo neodebraného plněni za každý den prodleni.

3. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí Dodavatel vedle škody, která vznikne Odběrateli porušením
povinnosti, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

v.

Záruční podmínky

1. Odběratel není povinen předmět plněni převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými
budou bránit jeho řádnému užíváni.

2. Dodavatel ruéi za kvalitu předmětu plněni dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předáni
předmětu plněni bez vad objednateli.

3. Připadne reklamace zajisti Dodavatel odstranit na vlastní náklady do 30 dnů od jejich uplatněni.

VI.

Ostatní ujednáni

Vil.

Závěrečná ustanoveni

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemné, a to formou éislovaných dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží Jedno.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řidl ustanoveními občanského zákoniku a

ostatních obecně závazných právních předpisů.

4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem
zveřejnění v registru smluv.

5. V souladu se zákonem č, 340/2015 Sb" o registru smluv v platném zněni, Dodavatel souhlasí s
uveřejněním plného zněni smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.

V Ostravě, dne: /q. ^. ťS v ,
dne: ^ť1 -ř že-1 ;

Za Odběratele
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