
Městská nemocnice Ostrava, A., Evidenęıjı C'SIO A Q
přispět/keys? Organšščace PRI 355319/ 92573/ É/Yý/É/WĚÉÍ

poř. číslo rok pracoviště
VZ/13É2013 ref. VlC

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

Smluvní strany

MEDITRADE spol. S r. 0.
Se Sídlem: Příbramská 1337/9, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupená: regionální obchodní manažerkou pro ČR, na

základě plné moci
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka č. 6007

IČO: 48390186
DIČ; cZ 48390186
Peněžní ústav: Citibank Europe plc, organizační Složka
Číslo účtu:

dále jen prodávající

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
se Sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupené: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem
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 43410/2017 ze dne 13.4.2017 ve Znění následných rozhodnutí o
registraci

IČO: oo 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka as., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu:

dále jen 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. c. 89/2012 Sb., především ustanoveními O kupní Smlouvě dle § 2079
a následujících.

2. Předmětem smlouvy je Závazek prodávajícího dodávat kupujícímu movitě věci, zdravotnické
prostředky pro intervenční radiologìi, dále jen „Zboží“, vsouladu spodmínkami
Sjednanými touto Smlouvou 4a Zadávacími podmínkami veřejné Zakázky na dodávky „Z b o Z 1“
a převést na něj dohodnutým Způsobem vlastnické právo k němu.
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Předmětem koupě - Zbožím jsou Zdravotnické prostředky ve Smyslu Zákona č. 268/2014 Sb.,
ozdravotnických prostředcích, ve Znění pozdějších předpisů, a prodávající je povinen Se
Zbožím předat doklady dle toho Zákona, prokazující Schválení jeho distribuce, použití a jeho
vlastností.
Prodávající Se Zavazuje převést na kupujícího dohodnutým způsobem vlastnické právo ke zboží,
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.

Předmětem kupní Smlouvy je také Sjednání kupní ceny, platebních podmínek, postupu při
předání a převzetí zboží Spolu se Stanovením dalších ZávaZků Smluvních stran.

Kupující Se Zavazuje objednané a řádně dodané Zboží převzít a po jeho převzetí zaplatit kupní
cenu, dle podmínek sjednaných smlouvou.

Předmět koupě
Předmětem kupní Smlouvy jsou průběžné dodávky nového nepoužitého Zboží.
Přesná a podrobná specifikace zboží je provedena věcně i cenově v PříloZe č. 1 smlouvy.

Určení Zboží co do druhu je specifikací vpříloze 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.

Kupující určuje množství Zboží průběžně písemnými, telefonickými nebo elektronickou cestou
podanými objednávkami a dispozicemi, upřesňujícími požadavky kupujícího. Množství Zboží,
které bude kupující odebírat, není omezeno ani Stanoveno Závazným limitem.
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.

Doba a místo plnění, Základní dodací podmínky
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 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Místem plnění je Sídlo kupujícího: areál nemocnice, Sklad oddělení MTZ, není-li Smluvně
Sjednáno jinak, např. při Zřízení konsignačního skladu. Prodávající Se Zavazuje, že při
dodávkách zboží, které Svěří dopravci nebo poště, Zajisti pojištění takové dodávky.
Součásti dodání Zboží je:
0 doprava Zboží do místa plnění v sídle Zadavatele, včetně uložení na konkrétní místo

0 vyhotovení a dodání dodacích listů s uvedením jednotlivých položek, jejich množství a ceny

0 předložení dokumentace vztahující Se kdodávanému Zboží, a to vrozsahu stanoveném
zákonem o Zdravotnických prostředcích

0 kvalitativní a technické vlastnosti dodávaného zboží budou v Souladu s normami platnými
na území ČR

Oprávněným Zástupcem kupujícího pro převzetí Zboží je: vedoucí oddělení MTZ nebo jím
pověřený Zaměstnanec.

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava



Ékfìěsštská uemocnšoe Ostrava,
příspěvková organizace

3/7

Zástupci kupujícího jsou oprávněni k převzetí Zboží, podání reklamací vad Zboží a provedení
dalších úkonů v Souvislosti S realizací kupní Smlouvy.
Kupující při převzetí Zboží vyžaduje doklady potřebné k jeho užívání.
Jako Součást dodávky bude kupujícímu předáno:

0 oboustranně odsouhlaseného dodacího listu

0 doklady o jakosti a kvalitě

0 příbalový leták
Dodané Zboží bude mít předepsané Označení jakosti, dokumentaci a řádně vyznačenou dobu
Záruky/exspirace_ *Popř. jiné označení výrobku (CE) v souladu s §13 Zákona č. 22/1997 Sb. a dále.

Prodávající je Zavázán dodávat Zboží, které není Zatíženo právy třetích osob.
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.

Cena zboží a platební podmínky
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.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího Spojené S dodávkami Zboží S plněním do
sídla kupujícího, tj. balné a dopravné se všemi poplatky.
Ceny Zboží jsou uvedeny v PříloZe č. 1, kde musí být uvedena cena jednotlivě bez DPH,
samostatně musí být uvedena výše DPH /* procento - Základní nebo Snížená sazba DPH/ a cena
S DPH.

Ceny mohou být změněny v Závislosti na Změně daňových předpisů, eventuálně jiných
případných poplatků státu. K ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z
přidané hodnoty (DPH) vždy v Zákonem Stanovené Sazbě a výši, k datu uskutečněného
Zdanitelného plnění.
Dojde-li v průběhu plnění Ze Smlouvy ke Změně Číselníku VZP, která bude Znamenat Snížení
maximálních úhrad hrazených Zdravotními pojišťovnami Za některý či některé Z dodávaných
Zdravotnických prostředků pod jednotkovou cenu, tj. cenu Za 1 ks Zdravotnického prostředku v
Kč včetně DPH uvedenou v aktuálně platném Portfoliu Sortimentu, bude provedena
aktualizace, a to tak, že cena hrazená zadavatelem Za příslušný Zdravotnický prostředek bude
snížená minimálně na úroveň maximální úhrady Stanovené v Číselníku VZP.
Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu fakturou při
dodání Zboží kupujícímu. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu (daňový doklad) Se Splatností
30* dní od vystavení faktury. Want" d°h°đnm0fimk
Faktura musí jako daňový doklad Obsahovat údaje Stanovené obecně závaznými právními
předpisy, Zejména § 26 a násl. Zákona č. 235/2004 Sb. 0 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;
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í) přesné Označení Zboží, množství, cenu a fakturovanou částku;
g) datum vystavení a Odeslání faktury;
h) datum uskutečnění Zdanitelného plnění;

i) Splatnost 30 dnů Od data vystavení faktury po předání Zboží.
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.
Kupující je oprávněn fakturu vrátit, a to do data splatnosti pokud:

0 obsahuje-li nesprávné cenové údaje

0 obsahuje-li nesprávné náležitosti
0 chybí-li k faktuře některé náležitosti nebo dohodnuté přílohy
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.
Povinnost kupujícího Zaplatit je Splněna ke dni odepsání kupní ceny Zúčtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího.
Prodávající není oprávněn převést Svou pohledávku ke kupujícímu, vzniklou Ztohoto
Smluvního vztahu, na jinou osobu bez předchozího písemného Souhlasu kupujícího.
Při prodlení S plněním Závazku uhradit kupní cenu je prodávající oprávněn požadovat úhradu
úroku Zprodlení, 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.

Záruční doba a odpovědnost Za vady Zboží
Prodávající Se Zavazuje dodat Zboží bez vad, ve Sjednané kvalitě, vždy S předepsanými doklady
kvality.
Prodávající Odpovídá za vady a jakost dodaného zboží po celou záruční dobu, která je dána
vyznačenou exspirační dobou.
Prodávající Se zavazuje dodávat Zboží S plnou Záruční/exspirační dobou. Zavazuje Se dodávat
zboží minimálně S 24-ti měsíční Záruční/exspirační dobou, není-li Stanoveno výrobcem jinak
(vyznačenou dobou použití).

Dodaní Zboží s exspirační dobou zkrácenou o více než 1/6 celkové exspirační doby musí být
předem Schváleno kupujícím.
Prodávající Odpovídá Za to, že dodané Zboží bude mít po celou Záruční/exspirační dobu
požadované vlastnosti, jakost a Stabilitu.
Prodávající je povinen balit dodávané Zboží Obvyklým Způsobem, vylučujícím jakékoliv
poškození nebo znehodnocení, popřípadě podle dispoZic kupujícího.
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.
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/exspirační doby. Prodávající je Zavázán, uplatněnou reklamaci vad vždy projednat
pısemne.
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Skryté Vady je kupující povinen prodávajícímu Oznámit bezodkladně po jejich Zjištění.
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.
Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny Závady způsobené nesprávným užíváním a provozováním
zboží, nerespektováním doporučených pracovních postupů a podmínek, dále jeho poškození
živelnou událostí.
Jestliže se v záruční/exspirační době opakovaně (Více než 2 x) vyskytnou Shodné Vady, je
kupující oprávněn požadovat jejich odstranění, nebo z tohoto důvodu odstoupit od Smlouvy.
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.

Smluvní pokuta a náhrada škody
V případě dodání jiného Zboží než objednaného a při nedodržení dodací lhůty je kupující
oprávněn požadovat zaplacení jednorázové Smluvní pokuty ve výši 2 000,00 Kč. Kupující je
dále v těchto případech oprávněn postupovat v souladu S bodem 8. článku III. této Smlouvy.
Smluvní pokuta bude vyúčtovaná Samostatným daňovým dokladem a její Splatnost činí 30 dní
ode dne doručení daňového dokladu.
Kupujícímu náleží právo na náhradu škody Způsobené porušením jiných Smluvních povinností
prodávajícího (vady jakosti) vedle výše Sjednaných smluvních pokut.

Prodávající je povinen po celou dobu trvání kupní Smlouvy (na plnění veřejné zakázky, resp.
její části) mít Sjednáno platné a účinné pojištění Své Odpovědnosti za škodu Způsobenou
dodáním vyr' obku třetí osobě, s limitem pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

Platnost a účinnost smlouvy
Platný návrh Smlouvy předloží podepsaný vpříslušném počtu písemných vyhotovení
prodávající. Smlouva je uzavřena, po potvrzení jejího přijetí podpisem kupujícího. Smluvní
Strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související dokumenty, na které
dopadá účinnost ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti
některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a 0 registru Smluv (Zákon o registru smluv), bude
uveřejněna v registru Smluv, a to v celém jejím rozsahu.
Smlouva Se Stane účinnou jejím uveřejněním v registru Smluv, které zajistí bez Zbytečného
odkladu po jejím uzavření kupující, Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou 36 měsíců.
Smlouvu mohou smluvní Strany vypovědět i bez udání důvodů.
Výpovědní lhůta je 60 dnů od doručení výpovědi, která musí mít vždy písemnou formu.
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 12., čl. VI. bod 1.

Závěrečná ujednání
Prodávající se zavazuje veškeré plnění tvořící předmět této smlouvy realizovat Vlastními Silami,
tj. bez využití poddodavatelů.

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava _ Moravská Ostrava
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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 vsouladu S ustanoveními Zákona č. 134/2016 Sb. o Zadávání veřejných
zakázek, ve Znění pozdějších předpisů.
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.
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 vtísni nebo Za
nápadně nevýhodných podmínek. Na potvrzení souhlasu Sformulací této Smlouvy připojuji
smluvní strany podpisy oprávněných Osob (Statutárních Orgánů), které jsou k tomuto úkonu
Oprávněny.

Přílohy smlouvy
Příloha č. 1 Ceny a Specifikace jednotlivých položek Zboží platné při podpisu kupní Smlouvy

Za prodávajícího Za kupujícího

V Ostravě dne ......................... V Ostravě dne ........... .........
0% ‹›Ý?"Ä ,QM/Ä

MEDITRADE S Ol S 2 0 V' V e Ostrava,
izace

š\
regionální Obchodní manažerka pro R ředitel MNO 'as
na základě plné moci *fl
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Räěžaìsšžflšéž nemocnice Getrava,
příspěvková organizace

Příloha č. 1
ke Kupní Smlouvě

Ceny a sgecifikace iednotlivy'ch položek Zboží glatné Qři Qodgisu smlouvy

části › typ zdravotnického prostředku '

Balonkové dilatační katétry pro PTA pro
inch - OTW - lL

Balonkové dilatačníkatétry pro PTA pro
iče 0,014 inch - mono rail pro karotické

Balónexpandibilní Stenty pro vodiče 0,035“
link Elite

Balónexpandìbilnístenty pro vodiče 0,014“
mono rail renální RX Herculink Elite

bilní Stenty pro vodiče 0,018“
iteálni ra

Balónexpandibìlníléčivem potahované

DES vodiče 4" mono rail ENCE
20/30 Priority

Indeflátor Pack with RHv

Za prodávajícího Z
f“ z “ '“~ f .,

V Ostravě dne ñý/ćéy/ I V Íì..
MEDITRADE Spol. 53.0. / M e Ostrava,

p izace

regionální obchodní manažerka pro ČR šíältä'hąššgjhhg
na Základě plné moci

7/7

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava




