
Kupní smlouva

uzavřené V souladu S § 2079 :l násl. zákona Č. 89/2012 Sb.. občanský Zákoník, V platném

znění (dále jen „OZ")„ mezi tě rn ito smluvními stranami:

Střední zdravotnická škola z) Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9.

příspěvková organizace

se sídlem Kostelní 9. Liberec 2, 460 31

zastoupená Mgr. Janou Urbanovou ředitelkou
školy

IČO: 00673731

bankovní spojení: Komerční banka 2.5

číslo účtu: 30731461/0100

dále jen „kupujíci“

|=l

HELAGO-CZ, $.r.0.

sídlem podnikání Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 3

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Hradci Králové oddíl C vložka 17879

jednající Ing, Pavel Kahl, Jednatel společnosti

IČO: 25963961

DlČt (3225963961

bankovní spojení: ČSOB, 3.5. pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 181492066/0300

kontaktní osoba: sekreta ria't

telefonické, faxové popřípadě emailové spojení sekretariat@he|ago-cz,cz

adresa pro doručová ni korespondence stejná, jako sídlo podnikání

dále jen „prodávající“

ta kto :

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu

s právní skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Pří změně
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identifikačních údajů smluvních stran včet ně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě

dodatek, jedině že to požád á jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího otevřeného řízení die za' kona

Č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“) k veřejné zakázce VZMR/D'l/'l 7 S názvem „Učební pomůcky pro Ošetřovatelství" (dále

jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější'

3. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce

rozsahem povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technickéí

kvalitativní jine podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy

ľe' že disponuje takovými kapacitami El odbornými znalostmi, kte re jsou nezbytné pro realizaci

předmětu plnění této
smlouvy za smluvenou

kupní cenu uvedenou v této smlouvě

Článek

Předmět smlouvy

1.
Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže vymezený předmět koupě (dále jen „zboží“)

včetně nezbytné dokumentace ke zboží (dále jen „dokumentace“) a převede na kupujícího

vlastnické právo ke zboží Kupující se zavazuje, že zboží převezm e zaplatí za něj

prodávajícímu kupní cenu.

2. Prodávající je povinen zboží dodat do místa plnění dle ČI odst 3 této smlouvy,

článek

Specifikace zboží

1 Prodávající se zavazuje dodat 3 ks speciálních figurin pro nácvik ošetřovatelských výkonů 1 ks

trenažeru pro vyšetření prsů i; ks modelu pro samovyšetření prsou (lí- zbožü podrobně

specifikovaným v příloze Čt Technicka' specifikace této smlouvy která tvoří její ned ílnml

součást

2 Zboží musí být nové, funkční, nerenovované. kompletní musí splňovat české normy a zákonné

předpisy'

Článek

Cas místo plnění

1. se dodat zboží do 31 Sl 2017 od uzavření tétoProdávající zavazuje kupujícímu nejpozději

kupní smlouvy (tj. po podpisu oběma smluvními stranami)

2 Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty v místě plnění dle ČI.

odst, 3 této smlouvy V pracovních dnech od 08:00 hodl do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve

výjimečných případech b.. po předchozí dohodě a příjemcem. Dále je povinen telefonicky

vyrozumět příjemce D připravenostl dodat zboží a. to nejméně 2 pracovní dny předem

3 Prodávající dodá zboží do mista sídla kupujícího

Článek IV.

Předání převzetí zboží

1. Povinnost prodávajícího dle čl odst 1 smlouvy je považována w., splněnou provedením

přejímky posledního kusu zboží příjemcem Či jeho pověřeným zástupcem prodávajícím Či

jeho pověřeným zástupcem V místě plnění dle Čl odst 3 smlouvy. Prodávající je oprávněn
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dodávat zboží po předchozí domluvě Ě kupujícím form ou dílčího plnění či odst 1 smlouvy

tím neni dotčen. V případě domluveného dílčího plnění může prodávající opakované vyzývat

kupujícího 5 převzetí zboží dle Čl odst 2 této smlouvy.

7 Přejímkou se rn7llmí předání zboží včetně splnění všech podmínek stanovených

V čl. l=l zboží že zboží vadami
smlouvy prodávajícím převzetí příjemcem. Zjistí-li příjemce, trpí

(tzn. zboží trpí takovými vadami, pro které ho nelze užívat k účelu vyplývajícímu n této smlouvy,

popř. k účelu který je pro užívání zboží obvyklý),
odmítne

jeho převzetí S vytčením vad

v souladu postupem stanoveným ČI. IV odst 5 této smlouvy. O takovém odmítnutí sepíší

smluvní
strany zápis dle ČI IV odst 6 této

smlouvy.
Povinnost prodávajícího dle Člr odst

1 tím není dotčena,smlouvy

3. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného 7hnží '1:' účelem ověření, zda

dodáno zboží dle ustanovení této b: tobylo příslušných smlouvy, porovnáním skutečných

vlastností zboží se specifikací požadavku na zboží uvedenou V této smlouvě

4. Kupující Se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jeho

předání E, V této Ihúté oznámit prodávajícímu výhrady k předanému zboží Pokud kupující

oznámí prodávajícímu. že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má 'sla' za to' že

kupující zboží akceptuje bez výhrad a že zboží převzal. Pokud kupující zjistí,
že zboží trpí

vadami. pro které dle jeho n ázoru lze zboží užívat k účelu vyplývajícimu u této smlouvy, popř

k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu,
že zboží akceptuje

výhradamí V takovém pñpadě Isla' má !43, tO, že kupující zboží převzal. Nelze-li dle názoru

kupujícího zboží pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu n' této smlouvy, popř. k účelu. který

je pro užíváni zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží odmítá. V takovém případě se má

za lol že kupující zboží nepřevzal Nepřevzaté zboží vrátí
kupující zpět prodávajícimu,

umožňuje-li to povaha věci nedohodnou-Ii se smluvní stra ny jinak.

5. Oznámení O výhradách oznámení odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad díla právo,

které kupující V důsledku vady zboží uplatňuje.

6. se odstranit oznámené ve lhůtě dle článku VIII odst 3 této
Prodávající zavazuje bezplatně vady

smlouvy.

7. Po opětovném předání zboží se obdobně uplatní postup pro předání a převzetí zboží

článek V.

Přechod nebezpečí škody EE zboží e nabytí vlastnického práva

17 Nebezpečí škody přechází na kupujícího řádným převzetím zboží bez výhrad

27 Řádným převzetím zboží bez výhrad nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.

Článek VI.

Práva El povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu S podklady k veřejné zakázce. Prodávající je

povinen zajistit. že zboží bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR V5 smlouvě

uvedeným dokumentům Ě příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany

tímto sjednávají.

2. Prodávající je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat

potřebnou kvallflkací. Prodávající je na žádost kupujícího povinen existenci skutečnosti
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prokazujících potřebnou kvalifikaci kupujícímu prokázat ve Ihutě stanovené kupujícím

a způsobem dle požadavku kupujícího.

3 Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího O všech skutečnostech ktere by ITIU

mohly způsobu ñnanční nebo jinou újmu, O překážkách, které by mohly ohrozit termíny

stanovené touto smlouvou e o eventuálních vadách dodaného zboží

4. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomoci něhož prokázal část slnění kvallíikace

v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů e' 'a předchozím písemným

souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací Mil stejném či

větším rozsahu který původní poddodavatel prokázal za prodávajícího. Kupující nesmí souhlas

se změnou poddodavatete bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné

doklady ve lhůtě stanovené kupujícím předloženy,

5 Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

6 Prodávající zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností :za kterými se

seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné

pomocníky prodávajícího, kteří podílej na plnění této smlouvy

7 Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči

kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

článek Vll.

Kupní cena E platební podmínky

1. Kupní cena za zboží (tzn, celková kupní cena za 3 flguríny, ks trenažéru k' 1 ks modelu

veškeré náklady dodávkou zboží spojenými) je smluvními stranami sjednána ve výši

200.400.00 Kč (slovy: dvěstétisícčtyřista koru n českých) bez DPH

242.484.00 Kř: (slovy: dvěstěčtyřicetdvatisÍcčtyřístaosmdesátčtyřl kOľUľl českých)

včetně DPH

2. uveden v č. 1-Technícká tétoPodrobný rozpis ceny je příloze specifikace smlouvy.

3 Kupující neposkytuje zálohové platby.

4. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH stanovena konečná hl RJje jako nepřekročitelná zahrnuje

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně inflace

5. Prod avaj ící je oprávněn fakturovat cenu po provedení přejímky zboží (v případě dílčího dodání

kusu za že článku IV. této
po provedeni přejímky posledního zbožD předpokladu, podle

smlouvy je zboží akceptováno e prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této

smlouvy. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku u:: finanční plnění

a odeslána na' adresu kupujícího nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení

6, Splatnost faktury Čini 30 dnů ode dne jejího doručení IK adresu sídla kupujícího,

7, Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla el lČ (DIČ).

označení včetně uvedeni IČ ?Iosoby kupujícího sídla, DIČ,

evidenční číslo faktury datum vystavení faktury.

rozsah ,El předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

den uskutečnění plnění (tj, V případě dílčího plnění den předání posledního kusu zboží),

označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
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lhůtu v souladu 5 odstavcem,splatnosti předchozím

označení banky e' číslo učtu, na který
má

být Cena poukázána.

8, Kromě náležitostí uvedených V předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat

náležitostí dle příslušných právních předpisů, zejména náležitostí stanovené ustanovením § 29

zákona č 235/2004 Sb., O daní n pňdané hodnoty, ve znění pozd ěj š íoh předpisů,

9 Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležltosti, nebo náležitostí dle

příslušných právních předpisů, nebo bude mit jiné vady, je kupující oprávněn j l vrátit

prodávajícímu :I uvedením vad Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví

NOVOU, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu n ová lhůta splatnosti dle ČI. VII odst. 6

této
smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

10. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující u: základě faktury (daňového dokladu), která

obsahuje všechny náležitostí stanovené tnllln smlouvou příslušnými právními předpisy,

bezhotovostním převode m na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet. který

prodávající kupujícímu písemně sdělí po uzavření této smlouvy,

Článek VIII,

Odpovědnost prodávajícího Mel vady

1
Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží po dobu 2 let od předání bezvadného zboží

Záruční doba běží ode dne předání převzetí zboží v souladu s článkem IV této smlouvy.

2
Kupujicí má nárok na bezplatně odstranění jakékoli vady,

kterou mělo zboží při předání

!J převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.

3.
Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději

však do 20 kalendářních

dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího vadách zboží

4 Pokud nelze. v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícimu Z této smlouvy, popř. k úČeIU,

užívání zboží m ůže dodání nového zboží sekte rý je pro obvyklý, kupující požadovat Týká-li

vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti

5 Kupujicí je povinen prodávajícího písemně uplatnit Zjištěné vady zboží bez zbytečného

odkladu CO Oznámení musí obsahovat a kterépoté, je Zjistil. vady její popis právo, kupující

V důsledku vady zboží uplatňuje

6 Prodávající se za vazuje zahájit úkony nutné k odstranění vady nej později do 48 hodin od

doručení písemného oznámení kupujícího O vadáoh zboží

7 Způsob vyřízení reklamace u rčuje kupující.

Článek IX.

Dohoda smluvní pokutě, úrok u prodlení F. náhrada škody

1. V případě. že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas (či. odst 1 této smlouvy) IE'

dohodnutém místě, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3% Z celkové

kupní ceny včetně DPH za každý za počatý den prodlení

2, V případě prodlení prodávajícího js, odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou

(či. Vlll od st 3 této smlouvy) se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve

výši 0,2% z celkové kupní ceny včetně DPH ZE každý den za počatý prodlení jednotlivou

vadu
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3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dni ode dne doručení písemného vyúčtování Jeli výše

prodávajícímu.

4.
Kupující se zavazuje přl prodlení se zaplacenim faktury zaplatit prodávajícímu ůrok Z prodlení

V souladu nařízením vlády č 351/2013 Sb., V platném znění kterým se u rčuje výše úroků

u prodlení k.. nákladů spojených uplatněním pohledávky, u rčuj e odměna líkvldátora.

likvidačniho správce člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem e' upravující

některé otázky Obchodního věstníku b.. veřejných rejstříků právních e fyzických osob,

v zněníplatném

5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinností prodávajícím

vzta h uj ící se k této smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou smluvní pokutou

Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu vt.; škodu, která mu vznikne V důsledku jednání

prodávajícího, kterým je porušen ZZVZ Kupující má právo na náhradu škody, která

převyšuje dohndnlltnll smlllvní pokutu

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1 4 Smluvní mohou od této Z důvodů zákonem nebo ÍOUÍOstrany odstoupit Smlouvy stanovených

smlouvou

2. Smluvní
strany se shodly,

že
pod statným porušením smlouvy ve smyslu § 2002

odst 1 OZ se

rozumí také:

prodlení prodávajícího S dodáním zbožř nedodržením lhůty dodání zboží uvedené

v článku Ill odst 1 smlouvy,

odmítnutí zboží kupujícím ve smyslu
Článku IV této smlouvy.

prodlení prodávajícího S odstraněním vad zboží oznámených v souvislostí s předáním

e' převzetím zboží dle Článku IV této smlouvy O více jak 10 dnů,

prodlení prodávajícího e odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl Vlll odst 3 této

0 více 10smlouvy jak dnů,

pokud prodávající poruší ustanovení článku VI odst 2 této smlouvy.

Článek XI.

Zástupci smluvních stran a' doručování písemnosti

1 Ve věcech plnění této smlouvyje zástupcem 'el kontaktní osobou na stra ně kupujícího,

2, Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího:

3. Určení zástupci smluvních SÍI'EH jednají za smluvní strany VE všech věcech souvisejících

S plněním této smlouvy Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího

vady zboží ,__. Činit další oznámení, žádostí či jiné úkony podle této smlouvy,

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy

Smluvní strana O jejíhož zástupce jde, je vša k povtnna takovou změnu bez zbytečného

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně,

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutý/cl' mezi stranami se za účinné považují osobní

doručování datovou faxem Či elektronickoudoručování, doporučenou poštou, schránkou,

Pro doručování kontaktní smluvních stran El uvedené V tétopoštou. platí údaje jejích zástupců

6/9
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smlouvě nebo kontaktní kte ré Si smluvní uzavření tétoůdaje, strany DO smlouvy písemně

oznámily

6, Oznámení správně adresovaná se považuj í za uskutečněná V případě osobního doručování

anehn doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, V případě posílání
faxem či

elektronickou
poštou okamžikem obdržení potv rzen i o doručení nd protistrany při Použití

stejného komunlkačního kanálu.

Článek XII.

Zveřejnění smlouvy el obchodní tajemství

1,
Prodávající výslovně souhlasí tím, aby tato smlouva byla vedena V eVldenci smluv, která je

veřejně přístupná el která obsahuje údaje zejména O smluvních stranách, předmětu smlouvy,

výši finančního plnění E datum jejího podpisu, Prodávající dále výslovně souhlasí tím. aby

tato smlouva v rozsahu na stránkáchbyla plném zveřejněna webových určených kupujícím

Kupující
musí

splnit povinností ke zveřejnění smlouvy dle ZZVZ

2 Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené V této smlouvě
nepovažuje za obchodní

tajemství uděluje svolení k jejich užití 'el zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších

podmínek,

článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy, které
nejsou ve smlouvě upravené, se řídí příslušným ustanoveními OZ,

ZZVZ t: ostatními právními předpisy vztahujícímí se k před mětu této smlouvy.

2. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy t: její přílohu tak, aby mohly

být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. které mají platnost E závaznost originálu.

Kupujicí obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží prodávající,

4. Smlouva m ůže být měněna či doplňována pouze písemnýmí oboustranně dohodnutými,

vzestupně čislovanými dodatky, kte ré se stávaj í jej í nedílnou součástí

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy 'el že ji uzavřely na základě

svobodně vážné vůle.

6, Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č 1 Technická specifikace

V Liberci dne il L\ 'L0 lą'
V Hradci Králové dne 20 4, 201 7

Za kupu'ícího: Za prodava ícího:

Mgr, Ůana Urbanová Pavel Kahlhgľ
ředitelka školy jednatel e olečnosti

lcko Škola

a'
t:

IVŠS łumlcka ia'ELAGo'I:

”0 0.7; , '”attet: Kralove 3
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