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na stĺanč druhć
dálc jen dodavatel

cl. 1

Př'edmětem této smlouvy je pĺođej zbožía dodávka zejméĺa z olrlasri oĺtopedických a
zdrav otních pomůcek a dalšího sortimentu dodavatele.

ct.2

Dodavatel se zavazuje clodávat zboži z oblasti oĺtopeđických a zdtavotních pomůcck dle potřeb
odběĺatele a odběratel se zavaz.uje zboží dle čl. 1. této smlouvy od dodavatele odebíľat (nikoliv
výfuadně)' 

ČL s

odběľatel se zavazuje zadâvat objednávky zboží, na zőtHadě sţclr aktuĺilních potřeb způsobem,
kteý dođavatel odběĺateli đostatečně jasně popíše a kteľý je v ieho případě obvyklým způsobem
zadőşőĺnl objednávek. Dodavatel je povinen dodat zboži ve lhůtč max. 10 đnů od objednání.

Při posĘtování seĺvisu je dodavatel povinen zzjisĺt sęľvis v ĺozsahu odpovídajícím zákonným
lhůtám, a to s ohledem nâ chatakteĺ dodávĘ.

cl.4
Strany smlouvy se dohoďy, že kupní cenĺ- z^ docĺané jednotlivó položky v dané kategoľii bude:

1. v případě zbožílvedeného v nabídkovém listě cena, kterou dodavatel uvedl do tohoto listtr
při podání nabídky, nebo aktuální katalogovâ cena (včetnč slevových akc|, podle toho, kteĺá
z těchto cen bude nižší

2. v případě zboži nevve<lenóho v nabíclkovém listě cena, kteĺou clođavatel obvykle účtuic
sv.ým jiným odběĺatelům ftatalogová cena včetně slevových akc!.

Úpr"''u cen nesmí l>ýtv rczpoľu se situací na tĺhu a musí ji schválit oĺllrěĺatel.

I(upní cęna za dodané zboží bude htazena faktuĺou vystavenoţr dodavatelem. Faktuĺu na kupní
cenu, jejiž doba splatnosđ bude minimálně 10 dnů, může dodavatel vystavit a předložit nejdříve
současně s do<ĺávkou zbož"í' lłaktuĺa musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu s

$ 28 zákona č. 235 /2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.



ct.5
Sľnlouva se uzavisâ na dobu neuľčitou.

odběĺatel a dodavatel jsou opľávněni smlouvu vypovědět z důvodu zőľľažného poĺušení
smluvních pođmínek clľuhou stÍânoţr. Výpovědní doba je v takovém piípadě,l4 dnri a počíná
běžet dnem následuiícím po dni, kdy byla v.ipověď druhé stľaně doľučena.

odběĺatel a dodavatel jsou opĺávněni smlouvu vypověđět bez udání důvodu. Výpovědní lhrita
čiflí tři měsíce a počínâ běžet dnem následujícím po dni, kdy byla qýpověď druhé stľaně
doľučena.

YPnzed"".Ą}. Ą^ ' \oţV Btoumově dne 2. 11.2017
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Cenfuum sociálních služeb 
--.l

Naděje [Jloumov
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Za dođavatele

Ing. Jan Býma MBÂ
jednatel
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