Příloha č. 3. zadávací dokumentace – návrh kupní smlouvy
Kupní smlouva
uzavřená podle občanského zákoníku
I.
Smluvní strany
1.1. Kupující:
Kupující:

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Sídlo:

Moravská Třebová, Svitavská 25, PSČ 571 16

IČ:

00193895

DIČ:
číslo účtu:

CZ00193895
XXXXXX

Zastoupen:

MUDr. ALOISEM HLOUŠKEM, ředitelem

dále jen „Kupující“
1.2. Prodávající:
Prodávající:

„doplní uchazeč“

Sídlo:
IČ:

„doplní uchazeč“

číslo účtu
Zastoupen:

„doplní uchazeč“
„doplní uchazeč“

„doplní uchazeč“

dále jen „ prodávající“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby
podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
II.
Předmět plnění
2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého
je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením
s názvem: „Dodávka 1 kus sanitního vozidla pro zdravotnickou dopravu na leasing“.
2.2. Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č. 1 – Specifikace nabízeného
zboží z nabídky uchazeče..
2.3. Prodávající se zavázal v čl. II. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry,
které deklaruje v příloze č. 1 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět
smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu
nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí
souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.
2.4. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např.
dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku,
záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované
k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny
v českém jazyce.
2.5. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list). O montáži, vyzkoušení smontovaného
zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol.
2.6. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a
zaplatit dohodnutou kupní cenu.
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2.7. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
2.8. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní
smlouvy.
III.
Kupní cena a splatnost
3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU bez DPH činí
DPH 21% činí
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí

„doplní uchazeč“,- Kč
„doplní uchazeč“,- Kč
„doplní uchazeč“,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
3.3. Pořízení vozu bude na leasing
IV.
Doba a místo plnění
4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.),
do 90 dnů od podpisu smlouvy.
4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo zadavatele.
V.
Záruční podmínky
5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude
splňovat požadované specifikace a parametry
5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající následující záruky:
- záruka na vozidlo „doplní uchazeč“ měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů,
- záruka na karoserii je 60 měsíců při dodržování servisních podmínek výrobce,
- záruka na sanitní zástavbu je. 60 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů.
Záruka se počítá ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu
k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky
zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí.
Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí
obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za
vady je požadován.
5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
5.6 Prodávající garantuje dostupnost servisu do 48 hod od prokazatelného nahlášení závady e-mailem
nebo faxem.
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Sankce
6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a
kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.
VII.
Servisní podmínky
7.1. Minimální doba, po kterou budou dostupné náhradní díly a pozáruční servis na dodávky musí být
alespoň 10 let od dodání předmětu díla. Je požadováno, aby servisní technik uchazeče byl vyškolen
výrobcem.
7.2. Náklady na odstranění závad, které se projeví v záruční době, nese uchazeč.
7.3. Zadavatel požaduje splnění následujících servisních podmínek:
 Nástup technika do 24 hodin od nahlášení závady do sídla kupujícího
 Odstranění závady bez použití náhradních dílů do 2 pracovních dnů od nahlášení závady
 Odstranění závady při použití náhradních dílů maximálně do 10 pracovních dnů od nahlášení
závady
7.4. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené ceně za předepsané prohlídky pro udržení záruky
(hodinové sazba):
 cena bez DPH činí
„doplní uchazeč“,- Kč
 DPH 21% činí
„doplní uchazeč“,- Kč
 Cena včetně. DPH činí
„doplní uchazeč“,- Kč

VIII.
Závěrečná ujednání
8.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden.
8.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a
vzestupně očíslovaných dodatků.
8.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku
8.4. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla
uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni,
nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své
podpisy.
8.5. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů.
8.6. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace nabízeného zboží
V Moravské Třebové dne:

V „doplní uchazeč“ dne: „doplní uchazeč“
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MUDr. ALOIS HLOUŠEK, ředitel
Kupující

„doplní uchazeč“
Prodávající
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