FN Plzeň – Dodávky tiskopisů 2015 – vzor kupní smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA
číslo:
Článek I.
Smluvní strany
1.

……………………………………………………………
se sídlem …………………………………………………
zastoupená:
…………………………………….
bankovní spojení: …………………………………….
číslo účtu:
…………………………………….
IČ:
…………………………………….
DIČ:
CZ...……………………………….
(společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném )
(dále jen „prodávající“)

2.

Fakultní nemocnice Plzeň
se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 305 99
zastoupená:
MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem FN
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu:
117047603/0300
IČO:
00669806
DIČ:
CZ00669806
(dále jen „kupující“)
Článek II.
Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy jsou dílčí (opakované týdenní) dodávky tiskopisů dle výsledků
veřejné zakázky, kterou kupující jako zadavatel vyhlásil jako zakázku malého rozsahu na
základě dílčích písemných objednávek. Zboží je určeno, co do druhu, množství a ceny, v
příloze této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě dílčích písemných objednávek
do místa dodání kupujícího, tj. FN Plzeň – Lochotín, příjmová rampa v objektu
zásobovací ústředny areálu zadavatele na adrese, Alej Svobody 80, Plzeň.
3. Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou
kupní cenu.
4. Množství předmětu plnění v jednotlivých položkách uvedené v příloze této smlouvy je
množství stanovené orientačně. To znamená, že 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.
5. Kupující si vyhrazuje právo v rámci smluvních podmínek ve sjednaných položkách
odebírat inovované či nové výrobky, pokud budou svými charakteristikami odpovídat
zadání VZ.

Strana 1 (celkem 4

FN Plzeň – Dodávky tiskopisů 2015 – vzor kupní smlouvy

1.
2.

3.

4.

5.

Článek III.
Kupní cena
Kupní cena zboží je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy.
Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího jako například dopravné, balné,
pojištění, celní a daňové poplatky, zaškolení personálu, veškerou dokumentaci ke zboží a
další náklady prodávajícího.
Kupní cena je garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a lze jí překročit pouze
při prokazatelném navýšení cen surovin, paliv, energií, směnného kurzu koruny vůči euru
či dolaru o více než 20%, případně při změně celních či daňových sazeb, a to pouze ve
výši shodné s tímto navýšením a po písemném souhlasu kupujícího. Navýšení ceny musí
být projednáno s kupujícím minimálně s měsíčním předstihem.
Prodávající doloží kupujícímu požadavek na úpravu ceny formou nové kalkulace celkové
ceny předmětu plnění doložené listinami prokazujícími oprávněnost požadavku na úpravu
ceny.
V případě, že dojde na trhu ke snížení cen předmětu plnění, je prodávající povinen provést
snížení kupní ceny na srovnatelnou úroveň. Změny oznámí odběrateli písemně nebo
elektronickou cestou.

Článek IV.
Doba, místo a způsob plnění
1. Dodávky budou realizovány průběžně na základě dílčích písemných objednávek oddělení
MTZ FN Plzeň.
2. Místem plnění je sklad MTZ v areálu zadavatele na adrese FN Plzeň, alej Svobody 80,
Plzeň.

1.
2.
3.

4.

5.

Článek V.
Platební podmínky
Prodávající vystaví kupujícímu v den dodání zboží na každou dílčí dodávku daňový
doklad (fakturu).
Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od data jejich vystavení.
Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti,
které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. Na
faktuře bude uvedeno také číslo objednávky kupujícího.
V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje, nesprávné náležitosti
nebo chybí ve faktuře některé z náležitostí uvedené v předchozích odstavcích, je kupující
oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je
prodávající povinen vystavit fakturu novou. Doba splatnosti opravené nebo doplněné
faktury počne běžet dnem jejího doručení kupujícímu.
Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu
prodávajícího, nebylo-li dohodnuto jinak.
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Článek IV.
Dodací podmínky
Jednotlivé dílčí dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné objednávky
odeslané oddělením nákupu a distribuce MTZ do maximálně 7 pracovních dnů od data
objednání, v případě havarijní objednávky do 24 hodin od data objednání bez příplatku.
Mimořádná objednávka nepřekročí finanční objem 10% z celkové ceny zakázky včetně
DPH.
Závaznou objednávku učiní kupující písemně elektronickou poštou, doporučeným
dopisem nebo faxem.
Pokud nebude objednávka uplatněna pracovníkem odboru zásobování, nebude
dodavatelem akceptována, v opačném případě si je dodavatel vědom skutečnosti, že
nemůže vymáhat platbu eventuelně uplatnit jakékoliv sankce za neuhrazení faktur za
taková plnění.
Doba použitelnosti zboží při jeho převzetí musí být minimálně 12 měsíců.
Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání
zboží. Předání dokladů se uskuteční v době a místě předání samotné dodávky zboží. Za
doklad nutný k převzetí a užívání zboží smluvní strany považují především dodací list a
fakturu za dodané zboží.
Prodávající je povinen balit dodávané zboží obvyklým způsobem vylučujícím jeho
jakékoliv poškození nebo jeho znehodnocení.
V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží v dohodnutém množství a lhůtách
z důvodů spočívajících na straně dodavatele, 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. Rozdíl
v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami
alternativního dodavatele, uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů po obnovení dodávek
formou dle dohody s kupujícím.

Článek VII.
Výhrada vlastnictví
1. Vlastnická práva k dodanému zboží včetně obalu přechází na kupujícího okamžikem
převzetí zboží.
Článek VIII.
Sankce
1. V případě, že prodávající nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny z nedodaného zboží za každý den
prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z celkové nezaplacené částky za každý den
prodlení.
3. Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě nemají vliv na případný nárok na náhradu škody
způsobenou porušením smluvní povinnosti.
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Článek IX.
Platnost smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku od data podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

1.

2.
3.
4.

Článek X.
Ukončení platnosti smlouvy
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je opakovaně v
prodlení s plněním dodávek o více než trojnásobek dodací lhůty nebo dodal nekvalitní
zboží a, ač kupujícím upozorněn, nezjednal neprodleně nápravu.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující nezaplatí kupní cenu
do 120 dnů po uplynutí ujednané platební lhůty.
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení.
Smluvní strany mají možnost smlouvu vypovědět bez udání důvodu. V takovém případě
je stanovena dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvního dne následujícího
měsíce po dni podání výpovědi druhé smluvní straně.

Článek XI.
Zvláštní ujednání
1. Prodávající bere na vědomí, že v rámci plnění této smlouvy nesmí bez výslovného
souhlasu kupujícího uzavřít s žádným jeho zaměstnancem jakoukoliv dohodu nebo
smlouvu.
2. Prodávající se zavazuje k provedení grafických úprav tiskopisů bez vlivu na zvýšení
jednotkové ceny (netýká se zvýšení gramáže, změny formátu a změny z černobílého na
tisk barevný).

1.
2.
3.
4.

Článek XII.
Závěrečná ujednání
V podmínkách a vztazích neupravených touto smlouvou se strany řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží její jedno
vyhotovení.
Jakékoli změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem
obou stran. Tyto dodatky se stanou integrální součástí této smlouvy.
Integrální součástí této smlouvy jsou přílohy, které budou takto označeny a podepsány
oběma stranami s uvedením data.
Článek XIII.
Přílohy

1. Cenová nabídka
V .......... dne ………………

V Plzni dne ….……………

Prodávající:
firma

Kupující:
Fakultní nemocnice Plzeň

_____________________________
jméno oprávněné osoby
funkce

_______________________________
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel
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