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KUPNÍ SMLOUVA  

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů    

(dále jen „občanský zákoník“)  

 

I. Smluvní strany  

 

Obchodní jméno/název  HONEY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91312 

se sídlem: Poděbradská 12, 190 00 Praha 9 

IČ: 26749131 

DIČ: CZ26749131 

zastoupená: Romanem Korbelem, jednatelem 

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Roman Korbel 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně podpisu předávacího protokolu: Roman Korbel 

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 266303957 / 0300 

(dále jen „prodávající“)  

 

a 

 

Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace Hlavního města Prahy  

sídlo: Spálená 78/12, Praha 1, Nové Město, PSČ: 110 00  

IČ: 00128601  

DIČ: CZ  00128601 

zastoupena ředitelem MUDr. Davidem Doležilem, Ph.D., MBA   

   (dále jen „kupující“)  

 

 

II. Preambule  

 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 18.9.2018 podaná na 

základě výzvy k podání nabídky ze dne 3.9.2018 pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

s názvem  

 

„Pořízení multifunkční trouby (konvektomatu)“ 

 
2. Prodávající tímto prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této 

smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a 

oprávněními, které jsou ke splnění této smlouvy nezbytné. 

 

 

III.  Účel smlouvy  

 

Tato smlouva je uzavřena za účelem úpravy práv a povinností smluvních stran souvisejících 

s dodávkou nového šokového zchlazovače blíže technicky specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy 

(dále jen „zboží“). 
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IV. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je nákup 1 ks nového šokového zchlazovače (dále jen „zboží“) se všemi 

součástmi a příslušenstvím tak, jak je specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující 

se zavazuje řádně a včas dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní 

cenu, to vše za podmínek této smlouvy. Zboží bude dodáno zcela nové. 

2. Kupující prohlašuje, že specifikace zboží uvedená v příloze č. 1 této smlouvy je vymezena 

dostatečně určitě a srozumitelně a že splňuje požadavky kupujícího na dodávku zboží. Zboží je 

nové, nepoužité. 

3. Nedílnou součástí předmětu plnění je dále zejména: 

- Doprava zboží do místa plnění 

- Předvedení šokového zchlazovače včetně jeho vyzkoušení a zprovoznění a uvedení do provozu 

včetně proškolení obsluhy 

- Poskytnutí bezplatného záručního servisu 

- Poskytnut bezplatných garančních prohlídek po dobu záruční lhůty 

- Poskytnutí pozáručního servisu 

- Vyhotovení výchozí elektrorevize 

- Předání všech dokladů potřebných k užívání zboží českém jazyce zejména (návody k obsluze 

a údržbě, servisní doklady, atesty, revizní zprávy, prohlášení o shodě, záruční listy, katalog 

náhradních dílů) apod. 
 

V. Dodací podmínky  

 

1. Prodávající předá zboží kupujícímu a kupující převezme zboží od prodávajícího v den předání a 

převzetí zboží v místě plnění. 

2. Termín dodání zboží: nejpozději do 60 dní ode dne podpisu smlouvy. 

3. Místo plnění: sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy. 

4. Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 3 dny předem, kdy bude zboží 

připraveno k převzetí. Kupující je pak povinen v prodávajícím uvedeném termínu dostavit se 

k přejímce. Zprovoznění zboží bude zajištěno po dohodě s kupujícím mimo provozní dobu. 

5. Prodávající je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení průvodní doklady ke zboží  a 

všechny další doklady související s provozem a údržbou zboží včetně dokladů o provedení 

výchozí elektrorevize (viz. čl. IV. bod 3 této smlouvy). Bez těchto dokladů nelze považovat zboží 

za schopné přejímky. 

6. Smluvní strany stvrdí předání a převzetí zboží podpisem předávacího protokolu. Kupující je 

oprávněn odmítnout převzetí zboží, které není v souladu s touto smlouvou. V takovém případě 

smluvní strany sepíší zápis, kde blíže specifikují, které skutečnosti, vady brání převzetí zboží 

včetně termínu jejich odstranění. Prodávající splní řádně svůj závazek z této smlouvy vyplývající 

okamžikem řádného a úplného dodání zboží. 

7. Prodávající odpovídá za vady, které zboží má v okamžiku jeho předání a převzetí kupujícímu, i 

když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky 

nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

8. Prodávající je povinen prodat kupujícímu bezvadné a nové zboží, tzn., že při prodeji zboží jakož 

i při plnění dalších závazků vyplývajících z této smlouvy je povinen dodržovat obecně závazné 
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právní předpisy a platné technické normy vztahující se k předmětu plnění, řídit se touto 

smlouvu, pokyny kupujícího a podklady, které mu byly kupujícím předány. 

 

VI. Kupní cena 

 
 

1. Celková kupní cena zboží činí: 

 

299.972,- Kč bez DPH 

 

62.994,12 Kč DPH 

 

362.966,- Kč s DPH 

 

2. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího 

pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a za podmínek v této smlouvě sjednaných. 

3. Kupní cenu lze měnit pouze v případě zákonných změn výše sazeb DPH. 

 

VII. Platební podmínky 

1. Kupující neposkytuje zálohy ani závdavek. 

2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží ve výši sjednané v čl. VI. této 

smlouvy po řádném převzetí zboží na základě daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaveného 

prodávajícím.  Součástí faktury jako její příloha bude předávací protokol. Pokud faktura nebude 

mít zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti 

vrátit prodávajícímu k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž 

po vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti dle odstavce 3 tohoto článku znovu. 

3. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této 

smlouvy ve lhůtě 30 dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu kupujícímu. 

4. Platba prodávajícímu se považuje za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu 

kupujícího. 

5.  V případě, že zboží bude vykazovat vady, není kupující povinen do doby, než prodávající vady 

odstraní, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se 

v takových případech neocitá v prodlení. 

 

VIII. Odpovědnost za vady 

1. Vadou se rozumí odchylka od druhu či kvalitativních podmínek zboží stanovených touto 

smlouvou, technickými normami či jinými obecně závaznými předpisy. 

2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době předání 

kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží 
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vyskytnou v záruční době uvedené ve všeobecných záručních podmínkách, které je povinen 

prodávající kupujícímu předat. 

3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, výbava, příslušenství a další související služby musí 

odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv 

odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným 

plněním. 

4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží jakož i jeho 

veškeré části a příslušenství budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým 

účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti. 

5. Záruční doba na zboží začíná běžet ode dne jeho převzetí. Délka záruční doby se řídí 

všeobecnými záručními podmínkami výrobce, minimálně však činí 24 měsíců. Po dobu běhu 

záruční lhůty se prodávající zavazuje provést veškeré opravy a výměny vyplývající ze záruky 

do 5 dnů po té co mu byly oznámeny na vlastní náklady. V případě vzniku závady, která brání 

použití zboží, zavazuje se prodávající vadu odstranit na vlastní náklady nejpozději do 24 hodin 

po té, kdy mu byla oznámena.  Délka záruční doby je uvedena v záručním listu, který je při 

předání zboží povinen prodávající kupujícími předat. Délka záruční doby činí 48 měsíců. 

6. Prodávající prohlašuje, že při výrobě zboží byly dodrženy veškeré technické normy a platné 

právní předpisy, které se takové činnosti týkají. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady prodávající. 

 

7. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího garanční prohlídky, které poskytne kupující 

prodávajícímu po dobu záruční lhůty zdarma. 

 

8. Prodávající je povinen zabezpečit poskytování pozáručního servisu po dobu nejméně dalších 

24 měsíců po uplynutí záruční doby, čili poskytování servisních a opravárenských úkonů i 

v pozáruční době v souladu s provozními potřebami kupujícího. 

 

IX. Smluvní pokuty, úroky z prodlení 

1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny podle této smlouvy, zaplatí kupující 

prodávajícímu úrok z prodlení ve výši  stanovené Nařízením vlády ČR č. 351/ 2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. Pokud bude prodávající v prodlení s termínem dodání zboží je povinen zaplatit kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná 

do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena prodávajícímu. 

Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu 

škody. 

3. Pokud bude prodávající v prodlení s termínem odstranění záručních vad, je povinen zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě 

stanovení záruční lhůty ve dnech.  

4. Pokud bude prodávající v prodlení s termínem odstranění záručních vad, které brání použití 

zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou, i započatou 

hodinu prodlení v případě stanovení záruční lhůty ve dnech. 
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X. Přechod vlastnických práv a přechod nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí 

na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 

2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího spolu s přechodem jeho 

vlastnického práva.  

 

XI. Změna smlouvy 

 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího.  Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako 

dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu 

smlouvy. 

 

XII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. 

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

- Prodlení prodávajícího s termínem dodání zboží o více než 10 dnů 

- Nedodržení povinnosti vyplývající u ust. čl. VIII. bod 5 této smlouvy o minimální délce záruční 

doby ze strany prodávajícího 

- V případě dodání zboží neodpovídajícímu vymezením stanoveným v této smlouvě 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že prodávající: 

a) vstoupí do likvidace 

b) vůči prodávajícímu bude vyhlášeno insolvenční řízení 

3. V případě odstoupení od smlouvy má kupující bez jakýchkoliv výhrad právo na náhradu 

škody, zejména prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s nesplněním smlouvy. 

4. V případě odstoupení od smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení druhému 

účastníku. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se 

odpovědnosti škodu a její náhradě a ustanovení o smluvních pokutách a cenová ujednání 

obsažená v této smlouvě. 

 

 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, 

zejména pak občanským zákoníkem. 
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2. Tato smlouva se sepisuje v českém jazyce ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží kupující 

a jedno obdrží prodávající. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 

místně příslušnými soudem ČR. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 

a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

6. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 

dodatků. 

7. Prodávající prohlašuje, že je srozuměn s uveřejňovacími povinnostmi kupujícho a dává souhlas 

s uveřejněním smlouvy dle z. č. 340/2015 Sb., vč. jejích příloh. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

 

příloha č. 1 – Technická specifikace zboží – Produktový list 

 

V Praze dne  3.10.2018 V Praze dne 18.09.2018 

 

  

za kupujícího:                                                                   za prodávajícího: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….… ………………………………..…… 

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA                             Roman Korbel, jednatel 

ředitel 

 

 

 

 

 


