
smlouvaKupní

uzavřená podle ustanovení § 2079 ?J následujících

zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) mezi

Prodávající:
,_

Sídlo: AMFORA Marketing SLO. ř- í Hvaienickásíanico
C.

Zápis V OR: Městským soudem V Praze' oddíl C vložka 3053312. Hygíemcka stanice Ilíavního měst. Prahy

zástu pce:
Dalibor Franc

Qprávněný

IC: 25627929
D G 0 i) 3 / 2 0 'í 8

DIČ: 0225627929

?ankovní spojení: ČSOB 3.5.

Císío účtu: 127 777 511 l 0300

Souviseíícíse

Kontaktní osoba:
auuvíuíibí :e smlouvou rcgvč i í

(dále jen „prodávající“)

Kupujicí: ČR Hygienická
stanice hlavního města Prahy 5a* sídlem v Praze

Sídlo: 404112, 110 01 Praha 1
Rytířská

Osoba oprávněná jednat

jménem kupujícího: RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., M BA, ředitel

IC: 71 009256

DIČ: není DPH
plátcem

Bankovní spojeni: ČNB Praha

Císlo účtu: 6582501 1/0710

Kontaktní osoba:

(dále jen „kupující“)

N Íže uvedeného měsíce E' roku uzavřeli a tuto smlouvu:dne, prodávající kupující kupní

Článek

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu El převést IP.: něj vlastnické právo ke ZbožL které je

specifikováno CO do množství ší druhu v příloze č. (dále jen „zboží“). která je nedHnou součástí

této smlouvy. a kupující se zavazuje od prodávajícího toto zboží převzít zaplatit 71;' jeho dodání

kupní cen U sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čí. této smlouvy

2' Prodávající touto smlouvou prodává J ,e kupující touto smlouvou kupuje předmět koupě uvedený

V odst. 1 tohoto článku přijímá do svého vlastnictví za kupní cenu uvedenou V článku této

smlouvy, a to vše při splnění podmínek uvedených níže

3. nechat zboží dodat třetí osobou sProdávající je oprávněn pouze předchozím písemným

souhlasem kupujícího, Prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu identifikační údaje

veškerých subdodavatelú, le' to v rámci písemné žádostí udělení souhlasu s jejích využitím

předkládané kupujícímu.

Článek

Doba ,1. místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zboží prodávající dodá kupujícímu nejpozději do 9. 2.

2018 na adresu Dukelských hrdinú 347/11, 170 00 Praha 7 (dále jen „místo dodání“). Součástí

dodání je umístění zboží do 4. NF,v m OníáŽ ei odvoz obalového materiálu.

2. Pro dodání zboží ší# nestanovuje Žádná přípustná odchylka CO šli] m nožství b.. ceny zboží týče.
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3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází u prodávajícího JE kupujícího okamžikem

převzetí předmětu koupě V rn ístě dodání dle odst 1 tohoto článku. Prodávající dále prohlašuje,

že předmět koupě splňuje veškeré náležitosti kladené na něj zákonnýmí podzákonnýmí

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

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

Článek

Kupní Í-Xälľ' l 5%, platební podmínky

1. Kupní cena za předmět smlouvy je stanovena ve výši 54 680,- Kč bez DPH, DPH 21 % Činí

11 482,80 Kč !el celková cena včetně DPH činí 66 162,80 Kč.

2. Kupní cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná ?J zahrnuje v sobě související náklady

na skladování. cla, dopravně E další náklady. kte ré prodávající vynaloží ke splnění účelu této

smlouvy.

3. Faktura bude formou a obsahem od povídat zákonu .'01 účetnictví, ZákOnLl O DPH bude

mj, obsahovat tyto údaje:

označení povinné i oprávněné osoby, adresa. sídlo. IČ, DlČ,

označení zboží předmět fakturace číslo objednávky h' číslo faktury,

den odeslání a den splatnosti faktury,

označení peněžního ústavu Číslo účtu,

fakturovanou sumu,

razítko kl podpis oprávněné osoby.

4. V
případě,

že faktura nebude obsahovat ná ležitosti uvedené V této smlouvě, není kupující

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

písemně sdělit. V takovém pñpadě se přeruší plynutí lhůty splatnosti nová lhůta splatností

začne běžet doručením opravené faktury kupujícímu.

5. Cena bude uhrazena jednorázově lb' základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu

m splatnosti 30 dnú
(faktury)

64 P rávo fakturace vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodaciho listu kupujícím,

7. Ku puj icí neposkytuje zálohy.

Článek IV.

Záruka Ě] odpověd nost FE vady

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

proveden í dle podmínek této smlouvy bez jakýchkoliv tech nických či právních vad. Dodané zboží

musi bý1 nové, originální z nepoužité.

2. Na dodané zboží se vztah uje zá ruka ?či měsíců. Prodávaj icí odpovídá za (O. že předmět koupě

má r; po výše stanovenou dobu bude mít vlastnosti e jakost stanovenou ÍOUÍO smlouvou. Po tuto

dobu prodávaj icí odpovídá w. vady, které kupující zjistil které včas reklamoval Kupujicí je

povinen reklamovat zjevné vady dle možnosti okamžitě pñ jejich zjištění. nejpozději do data

vypršení záruční doby. Prodávající je povinen tyto vady odstranit na svě náklady, včetně nákladu

spojených L4 dopravou.

3, sjednané záruční doba počíná běžet dnem řádného odevzdání zboží

4. Prodávaj íci se zavazuje, že dodáním předmětu koupě nedojde 5 poškození práv třetích osob,

zejména práv k průmyslovému vlastnictví či ochranným Známkám. Pokud by k takovému

nese veškerou k; to nahradit takto vzniklou škodupoškození došlo, odpovědnost, povinnost

prodávající, Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávaji, že v případě porušení práv

třetích osob uvedených v tomto článku (tí- V případě, pokud taková třetí strana uplatní svúj nárok

vůči kupujícímu), zavazuje se prodávající ku puj ícího v plném rozsahu odškodnít a nahradit

kupujícímu veškeré náklady účelně vynaložené na obranu kupujícího.
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5. Bude-li prodávajícím poskytnuto vadné plnění má kupující právo,
dle sve volby, požadovat

dodání n ové věci bez nebo slevu u nebo bude mítpo prodávajícím vady, přiměřenou kupní ceny,

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 ăi' vady vzniklé nedodržením podmínek pñ provozu za řízení nebo

při
zásahu třetí

osoby, zejména při krádeži zařízení nebo jeho poškození

Článek V.

Ukončení smlouvy

1„ Kupuj ící je oprávněn od teto smlouvy odstoupit v případě že prodávající poruší jakoukoliv

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

důsledky jinak napraveny ani ve Ihútě určené ve výzvě kupujícího ke zjednáni nápravy.

2. V případě. že došlo k zániku smlouvy odstoupením. jsou smluvní strany povinné vypořádat si

své závazky g pohledávky
vzniklé u této kupní smlouvy

do 30 dnů ode dne jejího zániku.

3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě, že věcně a místně příslušný

soud rozhodl 0 způsobu řešení úpadku kterékoliv u:: smluvních stran

článek VI.

Sankce Ě] smluvní pokuty

1. Neuhradí-Ii kupující
dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účłovat

kupujícímu úrok Z prodlení ve výši 0,01% Z dlužné částky 74:' každý den prodlení, přičemž

uhrazením §15. rozumí okamžik připsání platby im účet prodávajícího.

2. V případě, že bude prodávající V prodlení a řádným včasným dodáním předmětu koupě.

je prodávající povinen zaplatil kupujícímu smluvní pokutu ve výši 001% z celkové sjednané

kupní ceny za každý den prodlení, a to za každý za počatý den prodlení.

článek VII.

Transparentnost úřadu s? přístup i! informacím

1 Prodávaj icí bere na vědomi povinnost kupujícího uveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem

č 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňovánl těchto smluv

a O registru smluv (za' kon registru smluv), ?al ustanovením § 219 zákona čt 134/2016 Sbv,

zadávání veřejných zakázek, i e vnitřním předpisem kupujícího č. 1112016 74;] dne 23. května

2016, kterým se zavádí Registr smluv HSHMP zásady u pravuj ící jejich uveřejňování.

2, Prodávající bere 1P.: vědomi povinnost kupujícího vyplývaj icí ZB zákona č, 1 06/1 999 Sb.v

O svobodném přístupu 5 informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prodávající bere 'IE' vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O ñnanční

kontrole ve veřejné správě ?d O změně některých zákonů (zákon ñnanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupüsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Smluvní strany souhlasí tim, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových

stránkách kupujícího, e' to včetně pñpadných příloh dodatku bez časového omezení.

5. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlívost O všech skutečnostech, které se dozvěděl

V souvislosti 'É plněním této smlouvy O osobě kupujícího. Povín nost mlčenlivosti trvá

po ukončení smlouvy.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo text této možné form ou které budoudoplňovat smlouvy je jen písemných „dodatku,

schváleny příslušnými orgány kupujícího a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.
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2. V otázkách, kte ré nejsou výslovně
smlouvou

upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran

ustanoveními občanského zákoníku V platném znění.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž jeden obdrží prodávající dva

kupující.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly včetně příloh a S celým obsahem smlouvy

souhlasí. Současně že tato smlouva V tísni aniprohlašují, nebyla sjednána zajinak jednostranně

nevýhodných podmínek,

5, Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 Specifikace zboží

V Praze dne 22.1.2018 V Praze dne /(. Ý.. 701?

Za prodávajícího Za kupUíí ího

Dalibor Franc

www.SATNY.<z

Zástupce prodávajícího Jan Jar límek, PhD., MBA ředitel

Hygíe čeká stanice hi. m. Fiat.
H71 sídlem V Praze

ŘEDITEL

lřská w.. 110 31 ?zena '2

OŠLOVHÍ přihrádka 203

tsl. Z 5 335 700. ia:: 224 '212 33.”
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Kovová policová skříň 130144-10
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Kovová svařovana' policová skříň S rozměry 1000x420×1 980 mm

4 přestavitelné V ra stru 15 mmpolice

nosnost 70 kglpolicí při rovnoměrném rozložení hmotností

dveře S podélnou středem křídlavýztuhou

plastový otočný zámek 5 trojcestným rozvorem

zamykání cyl. zámkem se dvěma klíči

barevné provedení SV. Šedá RAL 7035


