
Kupní smlouva

uzavřena' podle ustanovení v: M 2079 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen „smlouva'íj mezi

REG. Č. | Nvgícngcu'u,Estonian' sim-.Ice

STEELMET, S. ľ. O. hlavního nloslíl
Prahy

Se sídlem: Brněnská 1372, 686 03 Stare' Město

(i H .h 0 5 2
Zastoupena: Ing. Milan Bu reš, jednatel

I '-5 / G 1 7

IČ: 25590511
Suuv

DIČ: (225590511
smlouvou reg, c.

n i: Č.

Ba nkovni spojení: 1 15-4979240237/0100, Komerční banka a. S.

Společnost zapsaná u obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně, oddíl C, vložka

36486.

dále jen „prodávající“

ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy 35. sídlem v Praze

Se sídlem: Rytířská 404/ 12, 110 ÍIIDÍ Praha 1 Staré Město

Jednajicí: RNDr. Janem Jarolímkem, Ph.D„ MBA ředitelem

IČ: 71009256

DlČ: není DPHplátcem

Bankovní spojeni: 6582501 1/0710 ČNB Praha

dále jen „kupující“

Níže uvedeného dne, měsíce li roku uzavřeli prodávajlu a kupující tuto kupní smlouvu:

Článek

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu ›.' převést na něj vlastnické právo ke zboží, které je

specifikováno CO do množství e' druhu V příloze č. 1 (dále jen „zboží”), která je nedünou součásti

této smlouvy, ei kupující se zavazuje od prodávajícího toto zboží převzít b; zaplatit za jeho dodání

kupní cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v Čl, této smlouvy.

Z. Prodávající ÍOUÍU smlouvou prodává ›. kupující (OUÍC smlouvou kupuje předmět koupě uvedený

vodst. 1 tohoto článku k.. přijímá do sve'ho vlastnictví za kupní cenu uvedenou v článku této

smlouvy, a, to vše při splnění podmínek uvedených níže.

3. Prodávající je zaměstnavatelem více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením

náhradníposkytuje plnění.

4. Kupujicí jako zaměstnavatel e povinná osoba stanovená zákonem č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 435/2004 Sb."), má zájem

lh' splnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a to odebíráním výrobků

nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajícich více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami

se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům dle ustanovení § 81
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zákona Č. 435/2004 Sb.. ve spojení 5 vyhláškou č. 518/2004 Sb., kte ro u se provádí zákon'l
č. Sb.435/2004

Článek

Doba e místo plnění

1. Smluvní strany Síť-í dohodly m. tom. Že zboží prodávající dodá kupujícímu nejpozději

do 13. 12. 2017 na adresu Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1 Staré Město (dále jen „misto

dodání"),

2. Pro dodání zboží se Žádná C0 se množství b; zboží
nestanovuje přípustná odchylka ceny týče.

3, Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí

předmětu koupě v místě dodání dle odst. 1 to h oto článku, Prodávající dále prohlašuje,

že předmět koupě splňuje veškeré náležitosti kladené na něj zákonnými podzákon nými

normami, technickými normami, dalšími předpisy, jakož požadavky kupujícího.

4. vlastnické právo nabývá kupující k předmětu koupě dnem převzetí předmětu koupě.

Článek

Kupní 114113 ?J platební podmínky

1. Kupní cena Q,- předmět smlouvy je stanovena V9 výši 157 360,- Kč bez DPH, DPH 21 % Činl'

33 045,60 Kč b.: celková cena včetně DPH činí íľlll 405, 60 Kč.

2. Kupní cena je stanovena jako konečná b; nepřekročitelná e' zahrnuje v sobě související náklady

na skladování, cla, dopravné a další náklady, které prodávající vynaloží ke splnění účelu této

smlouvyt

3, Faktura bude formou ›. obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu DPH a bude

obsahovatmj. tyto údaje:

označení povinne' k.. oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ. DIČ.

označení zboží, předmět fakturace, Číslo objednávky a číslo faktury,

den odeslání a den splatnosti faktury,

označení peněžního ústavu a číslo účtu,

fakturovanou sumu,

razítko podpis oprávněné osoby.

4. V případě, že faktu ra nebude obsahovat náležitosti uvedené V této smlouvě, není kupující

povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je kupující, bez zbytečného odkladu, povinen prodávajícímu

písemně sdělit. V takovem případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti nová lhůta splatnosti

začne běžet doručením opravené faktury kupujícímu

5. Cena bude uhrazena na základě daňového dokladujed norázově prodávajícím vystaveného

(faktury) se splatností 30 dnů.

6. Právo fakturace vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodacího listu kupujícím.

Článek IV.

Zá ruka E odpovědnost LE vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží dle této smlouvy řádně a včas a. v rozsahu, jakosti provedení

dle podmínek této smlouvy bez jakýchkoliv technických či právních vad. Dodané zboží musí být

nové, originální ›.' nepoužité.
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2. Na dodané zboží SE vztahuje záruka 24 měsíců. Prodávající odpovídá Za to, že předmět koupě má

,J po výše stanovenou dobu bude mít vlastnosti ti' jakost stanovenou ÍDUIO smlouvou. P0 tuto

dobu prodávající odpovídá Za vady, které kupující zjistil a které včas reklamoval, Kupující je

povinen reklamovat zjevn é vady dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději do data

vypršení záruční doby. Prodávající je povinen tyto vady odstranit na své náklady, včetn ě nákladů

spojených 's dopravou.

3. Sjednaná záruční doba počíná běžet dnem řádného odevzdání zboží.

4. Prodávající se zavazuje, že dodáním předmětu koupě nedojde k poškození práv třetích osob,

zejména práv 5 prú myslovému vlastnictví či ochranným známkám. Pokud bv k takovému

nese veškerou a to nahradit takto vzniklou škodupoškození došlo, odpovědnost, povinnost

prodávající. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě porušení p ráv

třetích osob uvedených v tomto Článku (tj, v případě, pokud taková třetí strana uplatní svůj

nárok vůči kupujícímu), zavazuje se prodávající kupujícího V plném rozsahu odškodnit i nahradit

kupujícímu veškeré náklady účelně vynaložené na obranu kupujícího.

5. Bude-li prodávajícím poskytnuto vadné plnění má kupující právo, dle své volby, požadovat

po prodávajícím dodání n ové věci bez vady, nebo přiměřenou slevu l kupní ceny, nebo bude mít

kupující právo od této smlouvy odstoupit. Do odstranění vad zjištěných při převzetí předmětu

koupě není kupující povinen uhradit přiměřenou část kupní ceny.

6. Prodávající neodpovídá '1:' vady vzniklé nedodrženim podmínek při provozu zařízení nebo

při zásahu třetí osoby, zejména při krádeži zařízení nebo jeho poškození,

Čla' nek V.

Ukončení smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající poruši jakoukoliv

povinnost dle této smlouvy, jestliže takové porušení nebude prodávajícím odstraněno nebo jeho

důsledky jinak napraveny ani ve lhůtě určené ve výzvě kupujícího ke zjednáni nápravy,

2. V případě, Že došlo k zániku smlouvy odstoupením, jsou smluvní strany povinné vypořádat si své

závazky i: pohledávky vzniklé u této kupní smlouvy do 30 dnů ode dne jejího zániku.

3, Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy n případě, že věcně E' místně příslušný

soud rozhodl způsobu řešení úpadku kterékoliv ze smluvních stran.

Článek VI.

Sa n kce smluvní pokuty

1, Neuhradi-li dohodnutou cenu ve lhůtě účtovatkupující kupní splatnosti, je prodávající oprávněn

kupujícímu úrok n prodlení ve výši 0,01% z dlužné čá st ky ZB každý den prodlení, přičemž

uhrazením se rozumi okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2, V případě, Že bude prodávající v prodlení s řádným 1l včasným dodáním předmětu koupě,

je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu VE! výši 0,01% n celkové sjednané kupní

ceny u: každý den prodlení, r: to za každý započatý den prodlení.

Článek VII.

Transparentnost úřadu :J přístup E informacím

1. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit ÍUÍO smlouvu v souladu se zákonem

č. 0 zvláštních účinnosti těchto smluv340/20 15 Sb., podmínkách některých smluv, uveřejňování
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o registru smluv (zákon registru smluv), a ustanovením § 219 zákona č. 134/ 2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, a vnitřním předpisem kupujícího
č. 11/2016 ze dne 23. květn a

2016, kterým se zavádí Registr smluv HSHMP '-.j zásady upravující jejich uveřejňování.

Z. Prodávající bere m vědomí povinnost kupujícího vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sbł.

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3, bere na že na základě 2 zákona č. finančníProdávající vědomí, je § pism. e) 320/2001 Sb„

kontrole ve veřejné správě E o změně některých zákonů (zákon finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4, Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna JE oficiálních webových

stránkách kupujícího, a to včetně případných příloh k.. dodatku bez časového omezení.

5, Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, které SE dozvěděl

v souvislosti '.< plněním této smlouvy osobě kupujícího. Povinnost mlčen livosti t rvá

ukončeníipo smlouvy.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ménit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou

schváleny příslušnými orgány kupujícího a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

Z. které smlouvou se řídí smluvních stranV otázkách, nejsou výslovně upraveny, právní vztahy

ustanoveními občanského zákoníku V platném znění

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající r: dva

kupující.

A Obě smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu přečetly včetn ě příloh 5 celým obsahem smlouvy

souhlasí. Současně prohlašuji, že tato smlouva nebyla sjednána vtisni ani za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek,

S. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran i účinnosti dnem

zveřejněním V registru smluv.

Příloha č. 1 Specifikace zboží

Ve Starém Městě dne 30. listopadu 2017 V Praze dne a I. .12. 2017

Za prodávajícího Za kupuñ iho

Hy ienícké stanice hl. m. ' l Pranj

'FIT rip-
SC sídlem 'ii Pí'azn

ăíälăäíăíšl
.n m mi., z ...... HIS ,3. Praha 'i

přihrádka 203

5mm

w 4m

Mam

m

leX 7.24 “2335

Ing. Milan Bureš- jednatel PhD., MBAv ředitel
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