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KUPNÍ SMLOUVA  
 
 

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 E. Beneše 13, Plzeň, 305 99 
zastoupená:  Ing. Jaroslavou Kunovou, ředitelkou FN 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:  117047603/0300 
IČO:   00669806 
DIČ:   CZ00669806 
 
(dále jen „kupující“) 

 
 
 
 

Článek II.  
Předmět plnění 

 
1. Předmětem této smlouvy jsou průběžné dodávky diagnostických prostředků 

specifikovaných co do druhu, množství a ceny v příloze č. 1 této smlouvy, uzavřené na 
základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dne 16.5.2011.  

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě dílčích objednávek 
uskutečněných elektronicky, telefonicky nebo faxem ústavních lékárnou FN Plzeň Bory 
do příslušného místa dodání dle čl. IV odst. 3. 

3. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího řádně a včas převzít a uhradit prodávajícímu 
kupní cenu v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou. 

4. Množství předmětu plnění v jednotlivých skupinách uvedených v příloze této smlouvy je 
stanoveno orientačně. Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění 
jednotlivých dílčích dodávek dle aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze 
strany prodávajícího.  

5. Kupující si vyhrazuje právo v rámci smluvních podmínek ve sjednaných skupinách 
odebírat inovované či nové přípravky, pokud budou svými charakteristikami odpovídat 
zadání VZ. 
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                                                                Kupní cena 
 

1. Kupní cena zboží je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy. 
2. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, 

pojištění, celní a daňové poplatky a další náklady prodávajícího. 
3. 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 
o více než 10%, případně při změně celních či daňových sazeb, a to pouze ve výši shodné 
s tímto navýšením a po písemném souhlasu kupujícího. Navýšení ceny je zpravidla 
projednáno s kupujícím minimálně s měsíčním předstihem. 

 
 

Článek IV.  
                                                               Doba a místo plnění 
 

1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží v termínu dle potřeby zadavatele. 
2. Místem plnění je ústavní lékárna FN Plzeň Bory, E. Beneše 13, 305 99 Plzeň. 
  
 

Článek V.  
Platební podmínky 

 
1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené 

prodávajícím v souladu s dodacím listem potvrzeným oprávněným zaměstnancem 
kupujícího. 

2. Doba splatnosti faktur je stanovena na 60 dní od data jejich vystavení. 
3. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy. 
4. V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti 

nebo chybí-li 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.  

5. Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu 
prodávajícího, nebylo-li dohodnuto jinak. 

 
 

Článek VI.  
Dodací podmínky 

 
1. Jednotlivé dílčí dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné objednávky dle 
čl. II odst. 2. 

2. Doba použitelnosti zboží při jeho převzetí musí být minimálně následujících 12 měsíců, 
kratší jen po dohodě s kupujícím. 

3. Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději společně s dodávkou zboží veškerou 
dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně 
závazné právní předpisy. 

4. Vlastnická práva k dodanému zboží a přechod nebezpečí škody na něm přechází na 
kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. Převzetím se pro účely této smlouvy 
rozumí podepsání dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. 
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5. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením 
a odpovídá požadavkům platných právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 453/2004 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro, v platném znění. 

6. Prodávající je povinen zajistit přepravu dodávaného zboží způsobem vylučujícím 
jakékoliv jeho poškození nebo znehodnocení. Kupující je povinen zboží před převzetím 
zkontrolovat a zjevné vady okamžitě vyznačit do dodacího listu. Kupující může odmítnout 
zboží převzít zejména, pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo 
druhovém složení, pokud zboží bude mít zjevné závady v jakosti nebo bude poškozené 
nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Prodávající 
má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu zboží nové, v souladu 
s objednávkou kupujícího. 

7. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po celou dobu jeho použitelnosti. 
Skryté vady je kupující povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně po jejich zjištění. 
V případě reklamace skrytých vad zboží je prodávající povinen toto zboží od kupujícího 
odebrat zpět a cenu tohoto zboží kupujícímu uhradit, popřípadě po dohodě s kupujícím 
dodat zboží náhradní. 

 
 
 

Článek VII.  
Sankce 

 
 
1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury za dodané zboží uhradí kupující 

prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z celkové nezaplacené částky za každý den 
prodlení. 

2. 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. 

 
 

Článek VIII.  
Platnost smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
3. Prodávající i kupující mohou od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že dojde 

k opakovanému závažnému porušení jednotlivých ustanovení této smlouvy. Za závažné 
porušení kupní smlouvy se na straně prodávajícího považuje zejména opakované prodlení 
s dodáním zboží o více než trojnásobek dodací lhůty a na straně kupujícího o opakované 
prodlení s úhradou kupní ceny zboží delší než 30 dnů. 

4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení. 
5. Smluvní strany mají možnost smlouvu vypovědět bez udání důvodu. V takovém případě 

je stanovena jednoměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvním dnem následujícího 
měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
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Článek IX.  
Závěrečná ujednání 

 
1. V podmínkách a vztazích neupravených touto smlouvou se strany řídí ustanoveními 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Smluvní strany prohlašuji, že souhlasí se zveřejněním podmínek této smlouvy. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží její jedno 

vyhotovení. 
4. Jakékoli změny a dodatky této smlouvy včetně příloh musí být učiněny písemně a 

schváleny podpisem obou stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
V .......... dne ………………     V Plzni dne ….…………… 
 
Prodávající:       Kupující: 
uchazeč       Fakultní nemocnice Plzeň 
 
 
 
 
_____________________________   _______________________________ 
 jméno oprávněné osoby     Ing. Jaroslava Kunová 
          funkce              ředitelka 


