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evid. č. smlouvy: PR / 493 / 2016 
výtisk č………….. 

veřejná zakázka č.: VZ/14/2016 

 
KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,  
dle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.,  

a na základě vyhodnocení výsledku veřejné zakázky. 
 

 

 

 

Innova Medical s.r.o.    
se sídlem: Pražská 499, Velká Dobrá 273 61 
IČ: 28360931; DIČ: CZ28360931        
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městský soud v Praze oddíl C, vložka 136082  

Bankovní spojení: ČSOB a.s, pobočka Kladno      
číslo účtu:  220 775 940/0300      
dále jako  prodávající 
 
 

a  
 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace  
se sídlem:    Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupená:    MUDr. Petr Uhlig,  ředitel 
IČ: 00 63 51 62   DIČ:  CZ 00 63 51 62 
zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 
2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; 
registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, čj. MSK 102898/2015 ze dne 19. 8. 2015 ve znění následných rozhodnutí o 
registraci 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava 
Číslo účtu:    37 40 27 793 / 0300  
dále jako  kupující 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit 
ustanovením této smlouvy a v otázkách výslovně smlouvou neupravených 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., především 
ustanoveními o kupní smlouvě dle § 2079 a následujících.  

2. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu movité věci 
dále jen „zboží“, v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou a 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na dodávky zdravotnických prostředků 
pro intervenční kardiologii a převést na něj dohodnutým způsobem vlastnické 
právo k němu, které přechází na kupujícího stejně jako nebezpečí škody na něm, 
poté, co zboží převezme a potvrdí jeho převzetí prostřednictvím svého pověřeného 
zaměstnance v místě plnění.  
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3. Předmětem kupní smlouvy je také sjednání kupní ceny, platebních podmínek, 
postupu při předání a převzetí zboží spolu se stanovením dalších závazků 
smluvních stran. 

4. Kupující se zavazuje objednané a řádně dodané zboží převzít a po jeho převzetí 
zaplatit kupní cenu, dle podmínek sjednaných smlouvou. 

 
 

II. 
Předmět koupě 

1. Předmětem kupní smlouvy jsou průběžné dodávky nového, nepoužitého zboží:  
zdravotnických prostředků pro intervenční kardiologii.  
Přesná a podrobné specifikace zboží je provedena věcně i cenově Přílohou č. 1 
smlouvy. 

2. Určení zboží co do druhu je specifikací v příloze provedeno přesně a 
nezaměnitelně, tak aby mohla být provedena kontrola správnosti a úplnosti při 
plnění. Změny lze provést jen se souhlasem kupujícího, na jeho žádost, nebo na 
základě dohody smluvních stran. 

3. Kupující určuje množství zboží průběžně písemnými, telefonickými nebo 
elektronickou cestou podanými objednávkami a dispozicemi, upřesňující 
požadavky kupujícího. 

4. Množství zboží, které bude kupující odebírat, není omezeno ani stanoveno 
závazným limitem. 

5. Množství předmětu plnění v jednotlivých položkách veřejné zakázky bylo 
uvedeno jako předpokládaná potřeba. Kupující je oprávněn určovat konkrétní 
množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, 
resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného 
postihu ze strany prodávajícího. Kupující si vyhrazuje právo v rámci smluvních 
podmínek ve sjednaných položkách odebírat inovované či nové výrobky, pokud 
budou svými charakteristikami odpovídat zadání veřejné zakázky. 

 
 

III. 
Základní dodací podmínky, místo a doba dodání 

1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, 
postupnými dodávkami na základě objednávek kupujícího v dohodnutých 
lhůtách do 48 hodin od doručení objednávky a v případě mimořádných 
objednávek zboží nejpozději do 24 hodin od doručení objednávky, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

2. Součásti dodání zboží je: 
 doprava zboží do skladu zdravotnického materiálu v sídle kupujícího, včetně 

uložení na konkrétní místo.  
 vyhotovení a dodání dodacích listů s uvedením jednotlivých položek, jejich 

množství a ceny.  
 předložení dokumentace vztahující se k dodávanému zboží, a to v rozsahu 

stanoveném příslušnými právními předpisy. 
 kvalitativní a technické vlastnosti dodávaného zboží budou v souladu s normami 

platnými na území ČR. 
3. Oprávněným zástupcem kupujícího pro převzetí zboží je: vedoucí oddělení 

zásobování nebo jím pověřený pracovník.  
Zástupci kupujícího jsou oprávněni k převzetí zboží, podání reklamací vad zboží 
a provedení dalších úkonů v souvislosti s realizací kupní smlouvy. 
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4. Kupující při převzetí zboží vyžaduje doklady potřebné k jeho užívání: /jako 
součást dodávky bude kupujícímu předáno: 
 faktura včetně oboustranně odsouhlaseného dodacího listu 

 doklady o jakosti a kvalitě 

 příbalový leták.  
5. Dodané zboží bude mít předepsané označení jakosti, dokumentaci a řádně 

vyznačenou dobou exspirace. **Popř. jiné označení výrobku (CE) v souladu s §13 zákona č. 22/1997 Sb. a 

dále.  

6. Prodávající je zavázán dodávat zboží, které není zatíženo právy třetích osob. 
7. Místem plnění je sídlo kupujícího: areál nemocnice, sklad oddělení zásobování. 
8. V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího ve lhůtě dle odst. 1., je 

tento povinen neprodleně písemně uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. 
Kupující je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění od 
jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jenž vznikne 
mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami alternativního dodavatele, 
uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů po obnovení dodávek, formou dle 
dohody s kupujícím. 

9. Kupující požaduje, aby prodávající měl na plnění předmětu veřejné zakázky 
sjednáno platné a po dobu záruky účinné pojištění své odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě (odpovědnost za škodu způsobenou dodáním zboží včetně 
jeho vad), a to alespoň v takovém rozsahu, aby limit pojistného plnění činil 
minimálně 5 mil. Kč. 

 
 

IV. 
Cena zboží a platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly na kupních cenách, stanovených na základě přijetí 
nabídky prodávajícího. Cena zboží sjednaná při podpisu smlouvy je závaznou a 
nepřekročitelnou cenou do místa plnění. Jakákoli změna ceny je možná jen na 
základě dohody smluvních stran. 

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodávkami zboží, 
s plněním do sídla kupujícího, tj. balné a dopravné se všemi poplatky.  

3. Cena zboží v příloze č. 1 musí být uvedena jednotlivě bez DPH, samostatně musí 
být uvedena výše DPH, /* procento - základní nebo snížená sazba DPH/ a cena s DPH. 

4. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu 
fakturou po převzetí zboží. Prodávající vystaví kupujícímu v den převzetí zboží 
fakturu (daňový doklad) se splatností 30* dní od vystavení faktury. *není-li 

dohodnuto jinak 
5. Faktura musí jako daňový doklad obsahovat údaje stanovené obecně závaznými 

právními předpisy, zejména § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění 
pozdějších předpisů: 

a)  označení faktury a její číslo 
b)  označení obchodní firmy, místo podnikání-sídlo, přesný údaj prodávajícího 

o jeho zápisu v obchodním rejstříku nebo jiný údaj o registraci, opravňující 
k podnikání  

c)  identifikační číslo /IČ/  a DIČ prodávajícího,  
d)  jeho bankovní spojení a číslo účtu, na který má být placeno, 
e)  označení kupujícího/nemocnice: název, sídlo, IČ a DIČ  
f)  přesné označení zboží, množství, cenu a fakturovanou částku, 
g)  datum vystavení a odeslání faktury, 
h)  datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
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i)  splatnost v souladu se shora smluvně stanovenou lhůtou, zpravidla od data 
provedeného předání zboží, nebo doručení dokladu. 

6. Kupující/objednatel vyžaduje aby prodávající/zhotovitel uvedl na daňovém 
dokladu přesné označení smlouvy a objednávky v případě, že dodání je 
realizováno na jejich základě. Přílohou daňového dokladu musí být dodací list, 
nebo předávací protokol.  

7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit, a to do data splatnosti pokud:  
 obsahuje-li nesprávné cenové údaje, 
 obsahuje-li nesprávné náležitosti,  
 chybí-li k faktuře některé náležitosti nebo dohodnuté přílohy. 

8. Kupující uhradí vyúčtovanou kupní cenu zboží bezhotovostní platbou, 
převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě, 
resp. ve faktuře. Prodávající nese odpovědnost za správnost tohoto údaje. 

9. Povinnost kupujícího zaplatit je splněna ke dni odepsání kupní ceny z účtu 
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

10. Prodávající není oprávněn převést svou pohledávku ke kupujícímu, vzniklou 
z tohoto smluvního vztahu, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu 
kupujícího. 

11. Při prodlení s plněním závazku uhradit kupní cenu je prodávající oprávněn 
požadovat úhradu úroku z prodlení, jehož výše se stanoví výpočtem úroků dle 
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, podle občanského zákoníku. 

 
 

V. 
Záruční doba a odpovědnost za vady zboží 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad, ve sjednané kvalitě, vždy 
s předepsanými doklady kvality. 

2. Prodávající odpovídá za vady a jakost dodaného zboží po celou záruční dobu, 
která je dána vyznačenou expirační dobou.  

3. Prodávající se zavazuje dodávat zboží s plnou expirační dobou. Zavazuje se 
dodávat zboží minimálně s 12-ti měsíční expirační dobou (vyznačenou dobou 
použití). 
Dodaní zboží s expirační zkrácenou o více než 1/6 celkové expirační doby musí 
být předem schváleno kupujícím. 

4. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít po celou expirační dobu 
požadované vlastnosti, jakost a stabilitu. 

5. Prodávající je povinen balit dodávané zboží obvyklým způsobem, vylučujícím 
jakékoliv poškození nebo znehodnocení, popřípadě podle dispozic kupujícího. 

6. Kupující je oprávněn prohlédnout zboží při převzetí, vadné plnění odmítnout a 
zjevné vady co do množství ihned vyznačit do dodacího listu nebo nesrovnalosti 
odstranit zápisem s dodávajícím. 

7. Kupující je oprávněn vady zboží oznámit prodávajícímu také při zjištění po 
převzetí zboží. Je povinen je u prodávajícího písemně reklamovat, a to po jejich 
zjištění, nejpozději však do konce záruční/expirační doby. Prodávající je 
zavázán, uplatněnou reklamaci vad vždy projednat písemně. 

8. Skryté vady je kupující povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně po jejich 
zjištění. 

9. V případě reklamace pro zjištění vad nebo nesplnění sjednaných požadavků na 
jakost zboží, bude namísto vadného urychleně dodáno zboží bez vad, maximálně 
do 48 hodin od podané reklamace.  
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10. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným užíváním a 
provozováním zboží, nerespektováním doporučených pracovních postupů a 
podmínek, dále jeho poškození živelnou událostí. 

11. Jestliže se v záruční/expirační době opakovaně (více než 2x) vyskytnou shodné 
vady, je kupující oprávněn požadovat jejich odstranění, nebo z tohoto důvodu 
odstoupit od smlouvy. 

12. V případě nesplnění bodu 9. tohoto článku má kupující právo postupovat 
v souladu s bodem 8. článku III. této smlouvy. Tímto není dotčen nárok 
kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle 
čl. VI. této smlouvy. 

 
 

VI. 
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. V případě dodání jiného zboží než objednaného a při nedodržení dodací lhůty je 
kupující oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 
2000,- Kč. Kupující je dále v těchto případech oprávněn postupovat v souladu 
s bodem 8. článku III. této smlouvy.  

2. Smluvní pokuta bude vyúčtovaná samostatným daňovým dokladem a její 
splatnost činí 30 dní ode dne doručení daňového dokladu.  

3. Kupujícímu náleží právo na náhradu škody způsobené porušením jiných 
smluvních povinností prodávajícího (vady jakosti) vedle výše sjednaných 
smluvních pokut.  

 
 

VII. 
Ostatní ujednání 

1. Prodávající se zavazuje veškeré plnění tvořící předmět této smlouvy realizovat 
vlastními silami, tj. bez využití subdodavatelů.  

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že při dodávkách zboží, které svěří 
dopravci nebo poště, zajistí pojištění takové dodávky. 

 

 

VIII. 
Platnost a účinnost smlouvy 

1. Smlouva se stává platným návrhem po předložení jejího písemného vyhotovení 
jednou ze smluvních stran, podepsaného v příslušném počtu vyhotovení a 
uzavřena je po potvrzení podpisem druhou ze smluvních stran. Smlouva se 
stane účinnou k datu smlouvou výslovně uvedenému nebo k termínu jejího 
přijetí a potvrzení podpisem poslední ze smluvních stran. 

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou 12 měsíců. 
3. Smlouvu mohou smluvní strany vypovědět i bez udání důvodů. 
4. Výpovědní lhůta je 30 dnů od doručení výpovědi, která musí mít vždy písemnou 

formu. 
5. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, nedojde-li ke shodě o změně ceny 

zboží ve smyslu ustanovení čl. IV. bod. 1. Kupující je oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případě porušení smluvních povinností uvedených ve čl. V.bod 11., čl. 
VI. bod 1.  
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IX. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva je uzavřena pro realizaci dodávek zboží označeného jako předmět 
koupě. Kupující rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení 
o nadlimitní veřejné zakázce, postupem který je v souladu s ustanoveními 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena 
ve třech číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž kupující 
obdrží po dvou vydáních a prodávající obdrží po jednom vydání. Změny obsahu 
smlouvy a smluvního vztahu lze činit jen písemnými dodatky sjednanými a 
podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. 

3. Smluvní strany shodně stvrzují souhlas s obsahem a formou smlouvy, potvrzují, 
že se řádně seznámily s vymezením jejich závazků, její obsah je jim srozumitelný 
a byla přijata po projednání, podle jejich vážné, pravé, svobodné a omylu prosté 
vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Na potvrzení souhlasu s formulací této smlouvy připojují smluvní strany 
podpisy oprávněných osob (statutárních orgánů) které jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.  

 
 
Přílohy:  č. 1.  Specifikace zboží.  
   Ceny jednotlivých položek zboží, platné při podpisu smlouvy. 

 
 

V Praze dne 19.9.2016      V Ostravě dne 5.10.2016 
prodávající      kupující 
Innova Medical s.r.o.    Městská nemocnice Ostrava, 
        příspěvková organizace 
 
 
 
MUDr. Jiří Dostal     MUDr. Petr Uhlig 
Jednatel      ředitel 
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PŘÍLOHA č. 1        

KUPNÍ SMLOUVY          
Specifikace zboží a cen dle zadávací dokumentace zadávacího řízení, 
na „Zdravotnické prostředky pro intervenční kardiologii II.“,  ze kterého 
vzešla tato smlouva. 
 

Část 2. Veřejné zakázky: 
Zaváděcí pouzdra, sety pro radiální přístup 4F 
 

Radifocus Introducer II Tranradial Kit, Terumo 

Popis a funkční charakteristika výrobku: 
- v sadě s sheathem s hemostatickou chlopní, průbojníkem, jehlou pro punkci, 

zaváděcím drátem 
 

- rozměr 4F; 
- délka 7 nebo 10 cm 
- mini zaváděcí vodič  0,018"  
- punkční jehla 21G, 22G, délka 3,8cm 
- materiál sheathu ETFE 

    

Nabídková cena 
 

Kód VZP 
Cena VZP 
max. 

Jednotková 
nabídková cena bez 
DPH 

Sazba 
DPH v % 

Jednotková 
nabídková 
cena včetně 
DPH 

Celková 
nabídková cena 
včetně DPH pro 
danou část VZ 

0051594 1 063,41 470,00 21 568,7 284 350,00 

 
V Praze dne 19.9.2016    V Ostravě dne 5.10.2016 
prodávající      kupující 
Innova Medical s.r.o.    Městská nemocnice Ostrava, 
        příspěvková organizace 
 
 
 
MUDr. Jiří Dostal     MUDr. Petr Uhlig 
Jednatel      ředitel 


