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uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

mezi: 

KUPUJÍCÍM 

Název: Fakultní nemocnice Ostrava 

Sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 je plátcem DPH                  

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90 

Zastoupena: Petr Řeha, MBA na základě pověření ze dne 08. 01. 2016 

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, 66332761/0710 

a 
  

PRODÁVAJÍCÍM 

u právnické osoby 

Obchodní firma: VOP GROUP, s.r.o. 

Sídlo: ul.Lipová, 73723 Český Těšín 

IČ: 25370961 DIČ: CZ25370961 je plátcem DPH 

Spisová značka: C 16114 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Jednající: Ing. Vilém Widenka, jednatel 
  

I. 

Základní ustanovení 

Prodávající se  zavazuje  dodat  kupujícímu  předmět  plnění  této  smlouvy  a  převést na  něj  vlastnické právo.  Kupující  se 
zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu. 
  

II. 

Předmět a termín plnění 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka vybavení interiéru - Pers.říz.+org-pers. práce+mzdy. K převzetí dojde na 
základě potvrzeného dodacího listu. 

2. Dodávka bude uskutečněna  do  30.04.2018. 

3. V  souladu  se  zněním  zákona  č. 22/1997  Sb. a  č. 268/2014  Sb. v platném  znění  je  součástí dodávky  český návod 
k použití ke každému druhu zboží. 

4. Místo dodání:  Fakultní nemocnice Ostrava -  Pers.říz.+org-pers. práce+mzdy 
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III. 

Záruční podmínky 

1. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevzniknou žádné vady. 

2. Vyjde-li  vada,  kterou předmět  koupě měl  v době převzetí  najevo  až po předání  zboží  a prodávající  na  ni  kupujícího 
neupozornil, má právo na výměnu vadného zboží. 

3. Použitelnost výrobků je 24 měsíců. 

4. V případě, že se na zboží vyskytne vada, je kupující povinen ji uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu  zjistil,  a to  formou písemného oznámení o vadě.  Pokud je  reklamace  oprávněná,  má kupující právo  na výměnu 
vadného zboží. Ostatní práva a odpovědnosti za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. 

  

IV. 

Cena a platební podmínky 

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně viz příloha smlouvy. K ceně 
bude připočtena zákonná DPH. 

2. Cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po uskutečnění dodávky.  Faktura musí obsahovat náležitosti 
daňového  dokladu  dle  zákona č. 235/2004 Sb.,  o dani  z přidané  hodnoty  a číslo této smlouvy.  Přílohou faktury bude 
kopie potvrzeného dodacího listu. 

3. Faktura je splatná do 120 dnů od jejího doručení. 

  

V. 

Sankční ustanovení 

1. Kupující  se  zavazuje  při  prodlení  se  zaplacením  faktury  zaplatit  prodávajícímu  úrok  z prodlení  ve výši  stanovené 
předpisy občanského práva. 

2. Prodávající se zavazuje při prodlení  s plněním  uhradit kupujícímu smluvní pokutu  ve výši 0,05% z  ceny  nedodaného 
 zboží vč. DPH za každý den prodlení. 

3. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí druhá smluvní strana vedle škody, která jí vznikne porušením povinností,  na něž se 
vztahuje smluvní pokuta. 

  

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků. 

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno. 

3. Veškeré  právní  vztahy  touto smlouvou  neupravené  se řídí  ustanoveními  občanského  zákoníku  a ostatních  obecně 
závazných právních předpisů. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

5. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy  dle zákona  č.  340/2015 Sb.,  o registru smluv,  případně  obdobných 
předpisů. 

  

V Ostravě dne   V  , dne  

       

  

   

   

Petr Řeha  Za prodávajícího 

na základě pověření   

ze dne 08. 01. 2016   

 

fnoadmin
Lístek s poznámkou
Dokument ze strany dodavatele podepsán ručně. Podpis akceptován v písemné podobě. Originál založen pod číslem smlouvy na OZ ve FNO.
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VÝKAZ VÝMĚR - FN Ostrava - Zasedací místnost -Odbor personální péče a mezd - DS 4.NP

zasedací místnost

Pol. Popis Rozměry ks

cena / ks bez 

DPH
DPH / ks

cena / ks s  

DPH

cena  celkem  

bez DPH
DPH celkem

cena celkem 

včetně DPH
DPH

Nábytek

S1

stůl jednací, vrchní deska tl.25mm, 

kovová svařovaná podnož z čtvercových 

uzavřených profilů 30x30, stříbrná RAL 

9006, plastové ucpávky výškově 

stavitelné(rektifikace).

1200×800×750 7 2 992,00 628,32 3 620,32 20 944,00 4 398,24 25 342,24 21%

A1

Skříňka na AV techniku, 2x police, 1x 

výsuvná police s výsuvem Hettich KA, 3x 

průchodka, zámek, kolečka, 2x s 

brzdou, elektro 3x zásuvka 230V +2x 

usb, s kabelem na 230V délky 1,4m .

1130×387×685 1 6 324,00 1 328,04 7 652,04 6 324,00 1 328,04 7 652,04 21%

   celkem 27 268,00 5 726,28 32 994,28

Sedací nábytek

Ž1

židle kancelářská, čalouněný sedák i 

opěrák, bez područek EC-20 látka roma 

673-oranžová , rám 9006-šedostříbrná

550×530×800 26 2 251,00 472,71 2 723,71 58 526,00 12 290,46 70 816,46 21%

   celkem 58 526,00 12 290,46 70 816,46

CELKEM za místnost 85 794,00 18 016,74 103 810,74

Mezisoučet 85 794,00 18 016,74 103 810,74

Ostatní

Pol. Popis Rozměry ks

cena / ks bez 

DPH
DPH / ks

cena / ks s  

DPH

cena  celkem  

bez DPH
DPH celkem

cena celkem 

včetně DPH
DPH

Ostatní

doprava 1 1 800,00 378,00 2 178,00 1 800,00 378,00 2 178,00 21%

vynáška, montáž 1 4 800,00 1 008,00 5 808,00 4 800,00 1 008,00 5 808,00 21%

   celkem 6 600,00 1 386,00 7 986,00

CELKEM za ostatní 6 600,00 1 386,00 7 986,00

Mezisoučet 92 394,00 19 402,74 111 796,74

Rekapitulace 

Cena celkem bez DPH …………………………………………………………………………….92 394,00

DPH celkem …………………………………………………………………………………………19 402,80

Cena celkem včetně DPH ………………………………………………………………………………………………………111 796,80

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

 

Příloha č. 1 
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