
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Ev. ļ²slo kupuj²c²ho:
Ev. ļ²slo popt§vky:

015/ZAS/18/0264-k

15/P/18/00319

a

Zastoupena: Petr řeha, MBA na z§kladŊ povŊŚen² ze dne 08. 01. 2016

ZŚizovac² listina MZ ĻR ze dne 25. listopadu 1990 ļ. j. OP-054-25.11.90

mezi:

Bankovní spojení: ĻNB Ostrava, 66332761/0710

Název: Fakultní nemocnice Ostrava

KUPUJÍCÍM

IĻ: 00843989 DIĻ: CZ00843989 je plátcem DPH

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

IĻ: 25112015 DIĻ: CZ25112015 je plátcem DPH

Spisov§ znaļka: C 50573 veden§ u MŊstsk®ho soudu v Praze

Jednající: ZBYNŉK KNŉĢĉNEK

Sídlo: K Ļerven®mu dvoru 3269/25a, 130 00 Praha, Straġnice

PRODÁVAJÍCÍM

u právnické osoby

Obchodní firma: BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.

Prod§vaj²c²  se  zavazuje  dodat  kupuj²c²mu  pŚedmŊt  plnŊn²  t®to  smlouvy  a pŚev®st  na nŊj  vlastnick®  pr§vo.  Kupuj²c²  se
zavazuje za nŊj zaplatit sjednanou cenu.

Základní ustanovení

I.

t®to smlouvy. K pŚevzet² bude doch§zet na z§kladŊ dodac²ch listŢ. Jednotliv® dod§vky budou uskuteļŔov§ny na z§kladŊ
objedn§vek, kter® mus² bĨt potvrzeny obŊmi stranami.

2. Dod§vky budou uskuteļnŊny do 5-ti dnŢ od doruļen² objedn§vky prod§vaj²c²mu.

3. V  souladu  se  znŊn²m  z§kona  ļ. 22/1997  Sb. a  ļ. 268/2014  Sb. v platn®m  znŊn²  je  souļ§st² dod§vky ļeskĨ n§vod
k pouģit² ke kaģd®mu druhu zboģ².

II.

PŚedmŊt a term²n plnŊn²

1. PŚedmŊtem plnŊn² t®to smlouvy jsou dod§vky spotŚebn²ho zdravotnick®ho materi§lu v sortimentu uveden®m v pŚ²loze

uzavŚen§ dle Ä 2079 a n§sl. z§kona ļ. 89/2012 Sb. (obļanskĨ z§kon²k)



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Ev. ļ²slo kupuj²c²ho:
Ev. ļ²slo popt§vky:

015/ZAS/18/0264-k

15/P/18/00319

IV.

4. V  pŚ²padŊ  reklamace  ZP  ze  strany  provozovatele  zajist²  prod§vaj²c²  dod§n²  n§hradn²ho   ZP  v  odpov²daj²c²  kvalitŊ
vĨmŊnou za novĨ ZP s odpov²daj²c² exspiraļn² lhŢtou. Prod§vaj²c² zabezpeļ² vĨmŊnu vadn®ho nebo poġkozen®ho ZP ve
lhŢtŊ 30 dnŢ.

Prod§vaj²c² se zavazuje,  ģe kvalita ZP  bude odpov²dat kvalitŊ  schv§len® pŚ²sluġnĨmi ¼Śady ĻR  a bude v souladu s platnĨmi
pr§vn²mi pŚedpisy.

Záruka za jakosti

3. Pouģitelnost vĨrobkŢ je 2 roky.

Z§ruļn² podm²nky

III.

2. Vyjde-li  vada,  kterou pŚedmŊt  koupŊ mŊl  v dobŊ pŚevzet²  najevo  aģ po pŚed§n²  zboģ²  a prod§vaj²c²  na  ni  kupuj²c²ho
neupozornil, m§ pr§vo na vĨmŊnu vadn®ho zboģ².

1. Prod§vaj²c² zabezpeļ² funkļnost a bezvadnost ZP.

na z§kladŊ povŊŚen²

ze dne 08. 01. 2016

Petr řeha Za prodávajícího

2. Cena je  splatn§  na z§kladŊ  faktur  vystavenĨch  po uskuteļnŊn²  dod§vky, a to pro  kaģdou  objedn§vku zvl§ġŠ. Faktura
mus²  obsahovat n§leģitosti daŔov®ho  dokladu  dle z§kona  ļ. 235/2004 Sb., o dani z pŚidan®  hodnoty  a ļ²slo  pŚ²sluġn®
objedn§vky. PŚ²lohou faktury bude kopie potvrzen®ho dodac²ho listu.

3. Faktura je splatn§ do 30 dnŢ od jej²ho doruļen².

1. V souladu  se  znŊn²m  z§kona ļ. 526/1990 Sb.,  o cen§ch  se  smluvn²  strany  dohodly  na  cen§ch  dle cen²ku,  kterĨ  je
pŚ²lohou t®to smlouvy. K cenŊ bude DPH pŚipoļteno v z§konn® vĨġi.

V.

Cena a platební podmínky

2. Prod§vaj²c² se zavazuje pŚi prodlen²  s plnŊn²m  uhradit kupuj²c²mu smluvn² pokutu  ve vĨġi 0,05% z  ceny  nedodaného
zboģ² vļ. DPH za kaģdĨ den prodlen².

3. Dohodnutou smluvn² pokutu zaplat² druh§ smluvn² strana vedle ġkody, kter§ j² vznikne poruġen²m povinnost²,  na nŊģ se
vztahuje smluvn² pokuta.

VI.

Sankļn² ustanoven²

1. Kupuj²c²  se  zavazuje  pŚi  prodlen²  se  zaplacen²m  faktury  zaplatit  prod§vaj²c²mu  ¼rok  z prodlen²  ve vĨġi  stanoven®
pŚedpisy obļansk®ho pr§va.

4. Tato smlouva nabĨv§ platnosti a ¼ļinnosti podpisem obou smluvn²ch stran.

3. Veġker®  pr§vn²  vztahy  touto smlouvou  neupraven®  se Ś²d²  ustanoven²mi  obļansk®ho  z§kon²ku  a ostatn²ch  obecnŊ
z§vaznĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ.

6. Prod§vaj²c² souhlas² se zveŚejnŊn²m cel®ho znŊn² t®to smlouvy dle z§kona ļ. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5. Smlouva se uzav²r§ na dobu urļitou do 31.12.2018 max. vġak do vyļerp§n² fin. limitu 300.000,- Kļ bez DPH.

Z§vŊreļn§ ustanoven²

VII.

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

1. Veġker® zmŊny a doplŔky t®to smlouvy je moģn® ļinit p²semnŊ, a to formou ļ²slovanĨch dodatkŢ.

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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1504277 SED 0185ND stŚ²kaļka inflaļn²  SED 0185ND  /
Dolphin

ks 1090,00

Kód materiálu Kód materiálu dodavatele Název MJ Smluvní cena bez DPH

PŚ²loha ke smlouvŊ ļ. 015/ZAS/18/0264-k
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