Příloha č. 10

Kupní smlouva
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
Prodávající:
se sídlem:
právní forma:
zastoupena:
IČ:
Zapsaná v OR:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ………………………………...
v ……………………………

bankovní spojení:
Tel.:
Fax:
Email:
Datová schr.:

+420 …………………………
+420 …………………………
………………………………..
………………………………..

(dále jen „prodávající“) na straně jedné
a
Kupující:
se sídlem:
právní forma:
zastoupena:
IČ:
Zapsaná v OR:
bankovní spojení:
Tel.:
Fax:
Email:
Datová schr.:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
příspěvková organizace
MUDr. Pavlem Svobodou, ředitelem
691 72 196
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králově pod
sp.zn. Pr 715
ČSOB Pardubice, č. účtu:150154582/0300
+420 466 034 107
+420 466 034 109
zzspak@zzspak.cz
u29mvsw

(dále jen „kupující“) na straně druhé
uzavírají na základě rámcové smlouvy a vzájemného konsenzu tuto

Kupní smlouvu
I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je dodávka následujícího zboží:

4 ks defibrilátorů pro RZP, včetně systému pro uchycení a instalaci v sanitních vozidlech typ
(model) …………………………………….………………………..dle specifikace Příloha č.1 Specifikace
předmětu plnění této smlouvy. Kupující se zavazuje na základě této smlouvy dodané zboží převzít do
svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

II. Kupní cena
Kupní cena za předmět smlouvy je stanovena na základě specifikace, která je přílohou této smlouvy
a činí
Cena bez DPH

………………………Kč

sazba DPH 21%

………………………Kč

Cena celkem včetně DPH

………………………Kč

(slovy:

)

Tato cena je konečná a zahrnuje všechny náklady prodávajícího spojené s dodávkou zboží, zejména
jeho dopravu do místa plnění, pojištění zásilky, celní poplatky, finanční vlivy jako je např. inflace, náklady
na zajištění vhodného obalu apod. a vč. zaškolení obsluhujícího personálu. Ceny uvedené v této smlouvě
představují ceny nepřekročitelné a konečné a platí po celou dobu trvání smlouvy.
III. Platební podmínky
Kupující se zavazuje hradit prodávajícímu cenu zboží na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného prodávajícím na základě podepsaného (oprávněným zástupcem objednatele) předávacího
protokolu. Prodávající odesílá daňový doklad (fakturu) s uvedením odkazu na tuto kupní smlouvu a
s přiloženou kopií předávacího protokolu nejlépe ve formátu PDF a to na adresu kupujícího:
fakturace@zzspak.cz. Kupní cena uvedená v daňovém dokladu (faktuře) bude v souladu s cenami dle
této smlouvy.
Prodávající se zavazuje, že jím vystavený souhrnný daňový doklad (faktura) bude mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Veškeré platby budou
probíhat výhradně v CZK. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na předmět dodání prováděcí
smlouvy.
IV. Termín plnění dodávky
Předmět smlouvy bude dodán nejpozději do ..… kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
V. Podmínky dodávky
Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět smlouvy v požadovaném množství, kvalitě,
parametrech a provedení stanoveném ve smlouvě a technické specifikaci dle Přílohy č.1.
Prodávající spolu s předmětem smlouvy předá kupujícímu veškeré doklady nezbytné k převzetí a
užívání předmětu smlouvy, tj. certifikáty, návody k obsluze, prohlášení o shodě a pod.
Místem plnění je sídlo Zdravotnické záchranné služby, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice, kde
předmět smlouvy převezme pověřený pracovník kupujícího a podpisem stvrdí předávací protokol.
Prodávající je povinen bezplatně zajistit proškolení alespoň 3 zaměstnanců zadavatele v základních
otázkách pravidelné a běžné údržby (pravidelné prohlídky, intervaly revizí a kontrol, určování a
odstraňování případných elementárních poruch) včetně dodání 1 ks manuálu v českém jazyce ke
každému kusu přístrojové techniky.
Pro veškerá jednání ve věcech plnění dle této smlouvy, pověřují smluvní strany následující kontaktní
osoby:
za kupujícího:
Karel Franěk, dopravní referent
tel.: 725 600 053,
e-mail: franek@zzspak.cz
za prodávajícího:
……………………………………………………
tel.: …………………… e-mail:……………………………………….

VI. Vlastnické právo
Vlastnické právo k předmětu smlouvy nabývá kupující v okamžiku, kdy je kupní cena za dodané zboží
uhrazena prodávajícímu.
VII: Záruka, reklamační a servisní podmínky
1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět této smlouvy čl. I odst. 1 počínaje dnem převzetí :
a) v trvání 24 měsíců na bezchybnou způsobilost pro použití ke smluvenému, či obvyklému účelu,
resp. že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti
b) prodávající garantuje dodávky náhradních dílů a zajištění servisu min. po dobu 5 let od dodání
2. Prodávající odpovídá za to, že přístrojová technika bude mít vlastnosti uvedené v technické
dokumentaci a z hlediska hygienických předpisů a bezpečnosti provozu bude splňovat požadavky
stanovené dle platných předpisů.
3. Dodané přístroje, které jsou při převzetí vadné, poškozené či neúplné nebo vykazují jiné závady není
kupující povinen od prodávajícího převzít. O této skutečnosti bude vyhotoven zápis v předávacím
protokolu, který bude oprávněnými zástupci smluvních stran potvrzen.
4. V případě, že budou shledány nedostatky či nesrovnalosti v kvalitě, výbavě či technickém provedení
mezi dodávaným a poptávaným předmětem plnění, je kupující oprávněn požadovat dodání nového
předmětu plnění v požadované kvalitě.
VIII. Smluvní pokuty – sankce
1. V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky dle čl. IV je kupující oprávněn uplatnit vůči
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny dle čl.II a to za každý den prodlení.
Prodávající bude povinen uhradit sjednanou smluvní pokutu do 7 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím.
2. V případě prodlení prodávajícího s realizací záručního servisu, je kupující oprávněn uplatnit vůči
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II a to za každý den prodlení. Prodávající
bude povinen uhradit sjednanou smluvní pokutu do 7 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím.
3. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn uplatnit úrok
z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.
4. Smluvní strana (kupující či prodávající), která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení
smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení smluvní pokuty zavázána splnit svoji povinnost
na níž se sjednaná pokuta vztahuje.

1.

IX. Mlčenlivost
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které se
dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, a chránit důvěrnost informací druhé strany před jejich
neoprávněným užitím třetími stranami. Tím není dotčeno oprávnění smluvních stran sdělovat tyto
údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na základě
zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti; tyto osoby musí být na důvěrnost údajů
upozorněny. Za důvěrné jsou bez ohledu na formu jejich zachycení považovány veškeré informace,
které byly smluvní stranou označeny jako neveřejné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy či
okolností předání, a které se zároveň týkají této smlouvy a jejího plnění.

2. Dodavatel použije všechny informace, které obdrží od odběratele v souvislosti s plněním dle této
smlouvy výhradně za účelem plnění této smlouvy a dílčích kupních smluv a neposkytne je třetím
osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, kde tato povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů.
Po ukončení smlouvy je dodavatel na žádost odběratele povinen vydat odběrateli všechny materiály,
podklady a písemné informace, které v souvislosti s plněním dle této smlouvy od odběratele převzal.

X. Závěrečná ustanovení
1. Strany této smlouvy podpisem této smlouvy výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly,
jejímu rozsahu rozumí a že tento vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a omylu prostou vůli.
Dále výslovně prohlašují, že tuto smlouvu neuzavírají ani v tísni, ani neshledávají, že by tato smlouva
obsahovala jakékoliv nápadně nevýhodné podmínky.
2. Osoby uzavírající tuto smlouvu za prodávajícího a kupujícího podpisem této smlouvy, vědomi si
právních důsledků případného nepravdivého prohlášení, stvrzují, že jsou oprávněny tuto smlouvu tak,
jak je sepsána a tímto způsobem, uzavřít.
3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou.
4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
5. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a
prodávající obdrží jedno vyhotovení.
6. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Prodávající:
V ………………………., dne:

Kupující:
……………

………………………………………
…………………………………
..……………………….

Nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č.1 Specifikace předmětu plnění

V Pardubicích, dne:

Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje
MUDr. Pavel Svoboda
ředitel

