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Kupní smlouva

I.
Smluvní strany

GeneProof a.s.
	sídlem Viniční 235, 615 00 Brno, IČO: 26981947, DIČ: CZ26981947,
	zastoupená jednatelem RNDr. Radkem Horváthem, Ph.D., předsedou představenstva
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4415
	bankovní spojení: XXXX, č.ú. XXXX
	(dále jen "dodavatel")
	a
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
sídlem M. Gorkého 77, Trutnov, 541 21, IČO: 26000237, DIČ: CZ26000237
zastoupená MUDr. Martinem Limburským, ředitelem a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v odd. B, vložce č. 2334
bankovní spojení: XXXX
	(dále jen „odběratel“)

uzavírají tuto smlouvu podle Obchodního zákoníku.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele prodávat odběrateli produkty pro diagnostiku, tzv. „PCR kity“, uvedené v seznamu v Příloze č. 1 této smlouvy nebo v aktuálním GeneProof Katalogu a ceníku produktů a závazek odběratele odebírat tyto produkty za podmínek uvedených v této smlouvě. 

III.
Předmět koupě

Předmětem koupě jsou PCR diagnostické soupravy pro provádění molekulární mikrobiologické a genetické diagnostiky metodou polymerázové řetězové reakce. 

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1.	Dodavatel se zavazuje prodávat odběrateli po dobu platnosti této smlouvy produkty za základní ceny bez slev uvedené v aktuálním GeneProof Katalogu a ceníku produktů. Dodavatel se zavazuje provést školení personálu odběratele, provést instalaci metod na pracovišti odběratele a dále poskytovat veškeré dodatečné produkty a služby, nabízené a poskytované jiným zákazníkům, a to vždy podle aktuálně platného katalogu produktů (GeneProof Katalog a ceník produktů). 
4.2.	Dodavatel se zavazuje dodávat předmět koupě do místa odběru, kterým je oddělení mikrobiologie na základě měsíčních objednávek odběratele a to do 21 dní od doručení objednávky. Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli dodané zboží a to na základě faktur vystavených dodavatelem po dodání zboží se splatností 30 dnů ode dne vystavení. 
4.3.	Odběratel se po dobu trvání smluvního vztahu zavazuje odebírat produkty uvedené v předmětu smlouvy výhradně od dodavatele. Odběratel se zavazuje dodržovat minimální odběr produktů dodavatele za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy v množství uvedeném v Příloze č. 1.Dodavatel se zavazuje zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží při prodlení s dodáním zboží ve lhůtě uvedené v odst. 4.2.
4.4.	Odběratel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny dodaného zboží za každý den prodlení. 
4.5.	Dodavatel se zavazuje zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží při prodlení s dodáním zboží ve lhůtě uvedené v odst. 4.2.

V.
Závěrečná ustanovení
5.1.	Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami podle aktuálně platných ustanovení Obchodního zákoníku. 
5.2.	Smlouva je uzavřena na dobu 48 měsíců od jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5.3.	Smlouvu je možné vypovědět s 6 (šesti) měsíční výpovědní lhůtou, běžící od prvního dne měsíce následujícího po jejím vypovězení případně lze smlouvu vypovědět s okamžitou platností v případě závažného porušení smluvních podmínek.
5.4.	Tato smlouva nahrazuje veškerá ujednání (písemná i ústní) mezi smluvními stranami uzavřená v minulosti. Změny a doplňky je možné provádět pouze písemnou formou číslovaných dodatků této smlouvy.
5.5.	Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po jednom. 

RNDr. Radek Horváth, Ph.D. 				……………………………….

za dodavatele  GeneProof a.s.				za Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

V Brně dne 3. června 2009				 

Příloha č.1

Přehled produktů 

GeneProof Mycobacterium tuberculosis PCR kit
GeneProof Borrelia burgdorferi PCR kit
GeneProof Chlamydia trachomatis PCR kit
GeneProof Chlamydia pneumoniae PCR kit
GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR kit
GeneProof HSV/VZV PCR kit
GeneProof EBV PCR kit
GeneProof CMV PCR kit


Minimální odběry produktů

Rok platnosti smlouvy
Minimální odběr za kalendářní měsíc
1. rok
150 rx
2. rok
200 rx 
3. rok
200 rx 
4. rok
200 rx 


