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NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
Program švýcarsko-české spolupráce
Název sub-projektu:
Nákup zdravotnických pomůcek
Registrační číslo sub-projektu:
CH.10/3/081
Obchodní firma:
se sídlem.
IČ:
DIČ:
jednající:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném........, oddíl........, vložka.......
(dále jako „prodávající“)
a
Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.
se sídlem: Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec Králové
IČ 27498590, DIČ CZ27498590
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložce
22601
jednající: Hana Pekárková - jednatel
kontaktní osoba: Hana Pekárková – jednatel
tel.: +420 603 468 700
e-mail: hana.pekarkova@domacipecehk.cz
(dále jako „kupující“)
uzavřeli níže uvedeného dne tuto
KUPNÍ SMLOUVU
I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je dodání zdravotnických pomůcek pro potřeby zkvalitnění
a zefektivnění ošetřovatelské a rehabilitační péče o dlouhodobě nemocné klienty.
Jedná se o nákup zdravotnických pomůcek – Část V:
- elektrické polohovací postele, včetně pasivní antidekubitní matrace (5 ks lůžko,
5 ks matrace),
- antidekubitní matrace aktivní (7 ks),
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2.
3.
4.

5.
6.

jejichž přesná specifikace je přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Předmět této smlouvy zahrnuje pořízení pomůcek a jejich dopravu na zadavatelem určené
místo.
Předmětem plnění ze strany prodávajícího je rovněž seznámení personálu s obsluhou a
údržbou zboží a poskytnutí záručního servisu na dodané zboží po dobu záruční doby.
Prodávající se dále zavazuje dodat kupujícímu kompletní dokumentaci vztahující se ke
zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují
příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy, technickou
dokumentaci, pokyny pro údržbu, servisní knížky, záruční listy, apod.
Prodávající se zavazuje v této smlouvě specifikovaný předmět koupě dodat včas a řádně
za podmínek uvedených v této smlouvě.
Kupující se zavazuje převzít tento předmět koupě a zaplatit za něj v této smlouvě
sjednanou kupní cenu.
II.
Cena předmětu dodávky

1.

2.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění uvedený v článku I. této
smlouvy celkovou kupní cenu ve výši:
Celková cena bez DPH činí: .................... Kč
DPH:..........................................................Kč
Celková cena včetně DPH.......................Kč
Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a v souladu
s platnými cenovými předpisy. Obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu
koupě na místo určení.
III.
Platební podmínky

1.

2.

3.

Kupující je povinen zaplatit za dodaný předmět koupě kupní cenu uvedenou v čl. II této
smlouvy na základě daňového dokladu – faktury zaslané prodávajícím na adresu
kupujícího. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura musí
obsahovat registrační číslo sub-projektu: CH.10/3/081 a informaci, že projekt je
podporován z Programu švýcarsko-české spolupráce. Dále faktura musí obsahovat
všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních
předpisů.
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji
ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení
se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení doplněného
nebo opravného dokladu kupujícímu.
Prodávající se zavazuje vystavit po podání předmětu koupě daňový doklad do 15 dnů ode
dne uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž plnění se považuje za uskutečněné dnem
převzetí předmětu koupě kupujícím a oboustranným podepsáním dodacího listu
vystaveného prodávajícím.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

1.
2.

IV.
Dodací podmínky
Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy ve lhůtě do 2
měsíců od podpisu této smlouvy.
Místem plnění je: Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., Pražská třída 231/184, 500 04
Hradec Králové.

V.
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
1.

Vlastnictví k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na
kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
VI.
Záruka za jakost

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Prodávající zaručuje kupujícímu, že předmět koupě má vlastnosti požadované
v dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „Nákup zdravotnických
pomůcek“ – Část V, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě spočívající v tom, že
předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k jeho obvyklým účelům a
zachová si obvyklé vlastnosti.
Záruční doba počíná běžet dnem předání předmětu koupě bez vad kupujícímu.
Záruční servis uplatňuje kupující písemně (rozumí se pro účel této smlouvy i e-mailem,
faxem).
Záruka na dodaný předmět plnění je 24 měsíců. Kupující si vyhrazuje právo odborných
servisních zásahů do poptávaného zařízení bez vlivu na záruku.
Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný
servis na dodané zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje
na běžné opotřebení zboží a na vady způsobené vyšší mocí.
Prodávající se zavazuje, že poskytne kupujícímu po vypršení záruční doby na zboží také
úplatný servis (dále jen „pozáruční servis“). Pozáruční servis prodávající poskytne
alespoň po dobu 24 měsíců od vypršení záruční doby.
Reklamace může být kupujícím uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou
prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na tel. č.............. nebo e-mailové adrese...........
Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu zboží kdykoliv poté, co vadu zjistil,
nejpozději však do konce záruční doby.
Prodávající je povinen nastoupit na opravu do 3 pracovních dnů od nahlášení vady.
Prodávající je povinen odstranit vady zboží v záruční době na základě doručené
reklamace do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace, ledaže se smluvní strany
písemně dohodnou na jiné lhůtě pro odstranění vady. O odstranění vad vyhotoví smluvní
strany písemný záznam.
Pokud prodávající vadu ve lhůtě dle odstavce 9. tohoto článku této smlouvy neodstraní
proto, že vada zboží je neodstranitelná, je kupující oprávněn:
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a)
b)
c)

11.

12.

požadovat dodání nového zboží bez vady, a to do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty
k odstranění vady dle odstavce 9. tohoto článku této smlouvy,
požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
od této smlouvy odstoupit, bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy vyšlo
najevo, že vadu nelze odstranit.

V případě vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nebo dodání nového zboží bez vad
není kupující povinen vracet prodávajícímu užitek (opotřebení), který ze zboží měl.
V případě, že kupující v souladu s tímto článkem této smlouvy uplatnil nárok na slevu
z kupní ceny, je prodávající povinen vrátit kupujícímu částku odpovídající slevě z kupní
ceny do 30 dnů ode dne, kdy u něj kupující nárok na slevu uplatnil. V případě, že kupní
cena nebyla doposud kupujícím zcela zaplacena, není kupující povinen platit
prodávajícímu část kupní ceny odpovídající požadované slevě z kupní ceny.
Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou
v souvislosti s prováděním záručních oprav, nese v plné výši prodávající.
VII.
Sankční ujednání

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V případě nedodržení termínu dodání předmětu koupě dle článku IV. této smlouvy, je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní
ceny za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího
na náhradu škody.
V případě, že je prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle této smlouvy déle
než 30 dní, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva ruší
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu. Odstoupení od
smlouvy nemá vliv na uplatnění nároků na smluvní pokutu a náhradu škody, které
zůstávají zachovány.
V případě prodlení se zaplacením kupní ceny dle čl. III této smlouvy, je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení na základě nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.
V případě, že z důvodů na straně prodávajícího nedojde k realizaci předmětu plnění,
zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny
plnění bez DPH.
V případě nedodržení lhůty stanovené pro odstranění vad zboží dle čl. VI. odstavec 9.
této smlouvy nebo lhůty stanovené pro dodání nového zboží dle čl. VI. odstavec 10. této
smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové kupní ceny včetně DPH stanovené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý
den prodlení.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové
kupní ceny za každý den prodlení v případě, že se dostane do prodlení s úhradou kupní
ceny dle článku IV. této smlouvy, které bude trvat více než 30 dní.
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VIII.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Práva a povinnosti smluvních stran, výslovně v této smlouvě neupravená, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném dojednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této
smlouvy potvrzují svým podpisem.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží prodávající i kupující
jedno vyhotovení.
Změny této smlouvy jsou možné jen ve formě písemných, číslovaných dodatků.
Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a dále umožnit
všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli dotace),
z jehož prostředků je hrazena kupní cena dle této smlouvy, provést kontrolu dokladů,
souvisejících s plněním této smlouvy.
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si strany
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.
Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu
splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, který
je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o
splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve
nebo že bylo vyrovnáno také příslušenství dluhu.
Prodávající i kupující se zavazují archivovat veškeré dokumenty související s předmětem
plnění veřejné zakázky minimálně po dobu 10 let.
Prodávající i kupující souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního
vztahu.
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PŘÍLOHA Č. 1
SPECIFIKACE ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK
(doplní prodávající)
elektrické polohovací postele, včetně pasivní antidekubitní matrace (lůžko, matrace)
antidekubitní matrace aktivní
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V

dne

........................................
prodávající

V

dne

........................................
kupující
Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.
Hana Pekárková - jednatel

