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Kupní smlouva L' s'E E1 ú
o r

/ :x :1 i) n s)

uzavřená podle ustanoven í § 2079 a následujících :g:-

zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákonlk, ve Znění pozdějších předpisů (dále 'Len „smlouvaý mezi
_l

Typo+Design Studio S.l'.0.

SE sídlem: Kokořínská 326/43, 182 00 Praha B

Zastoupena: Ladislav Červinka

IČO: 45796491

DIČ: CZ45796491

Bankovní spojení: 5339426329/0800, ČS Praha

Společnost zapsaná dne 27. 7. 1 992 V obchodním rejstříku vedeném U Měslskéha soudu v

Praze, oddíl vložka 11547.C,

dále jen

„prodávajícím“

ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy H# sídlem V Praze

Se sídlem: Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1 Staré Město

Zastoupena: MUDr. Zdeňkou Jágrovou, ředitelkou

Ičo: 71 009256

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: 6582501 1/0710 ČNB Praha

dále jen „kupujícím“

Níže uvedeného one, měsíce '=l roku uzavřeli prodávající 'al kupující tuto kupní smlouvu:

článek

Předmět smlouvy

1. Prodávaj ící SE zavazuje podle této smlouvy (i) dodat kupujícímu v cost 2 tohoto článku

odbomou montáž 1:' to vše řádně iz' V dohodnutém term Ínuspecifikované zboží (ii) provést zboží ,

I: převést na kupujícího vlastnické právo (dále body (Í) z] (ÍÍ) společně jako „před mět koupě“).

Kupuj ící šli' zavazuje tento předmět koupě převzít El za platil m něj řádně včas dohod nutou

kupní cenu.

2. Předmět koupě: Dodávka !aj montáž kancelářského ná bylku včetně příslušenství dle speciñkaoe

V příloze č. označené jako „Specifikace veřejné zakázky". V příloze č, 2 „Specifikace nábytku

HSHMP“ a V příloze čr 3 „Rozmístění nábytku“, které tvoří nedílnou součást této smlouvyr

3. Předmětem smlouvy jsou rovněž Činnosti. práce el dodávky. které nejsou V nabídce

prodávajícího obsaženy, ale kterých prodávající věděl, nebo podle svých odborných znalostl

vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému et kvalitnímu provedení předmětu koupě dané povahy

třeba.

4. Součástí plnění je kompletní dodávka včetně dopravy, vybalení el smontování, instalace Im

m ísto. případné zprovoznění g zaškolení kupujícího. předání českých návodů, záručních listů Ě]

testů, úklid, odvoz a' likvidace odpadu vzniklého Z činnosti prodávajícího zajištění servisu po

dobu záruky.

5, Předmět koupě zahrnuje provedení, dodání '-.l zajištění všech činností, prací I'-l služeb, věcí

aj dodávek, nutných 5 rea Ilzaci předmětu smlouvy, a dále:
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a) likvidaci vzniklého odpadu z činnosti prodávajícího provede prodávající dle zákona

č. 185/2001 Sb.. O odpadech bg 0 změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů,

b) průběžný úklid rn ísta plnění

6. Prodávající !DUÍO smlouvou prodává Ě kupující touto smlouvou kupuje předmět koupě uvedený

v odst. „a tohoto člán ku přijímá do svého vlastnictví 'hl kupní cenu uvedenou V článku této

smlouvy, gl to vše při splnění podmínek uvedených
níže.

Článek

Doba El místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly .kl tom. že
předmět koupě bude prodávajícím dodán kupujícímu mi

následující adresy (dále jen „m ísto dodání"):

a. Sídlo HSHMP, Rytířská 404/12, Praha 1v

b. Pobočka CENTRUM El ZÁPAD. Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7.

C, Pobočka SEVEROZÁPAD, Nechanského 590/1 , Praha 6i

d. Pobočka SEVER, Měšická 646/5. Praha 9,

e, Pobočka WCHOD, Rybalkova 293/39, Praha 10.

2. Smluvní strany Šlä dále dohodly tom , že prodávající je povinen dodat kupujícímu před mět

koupě včetně montáže vždy ik' jedno m isto plnění kompletně v jedné dodávce dle přílohy č. 3

této smlouvy, to po vzájemně dohodě zástupců obou stran v termínu od 19. 10. ?IIHIJ

do 23. 10. HIPIII

3. Po vzájemné dohodě smluvních stran je prodávaj ící oprávněn dodat předmět koupě před lhůtou

uvedenou ve větě předchozí kupující je povinen takto dodané zboží převzít,

4. K předání dila kupujícímu dojde bezprostředně po dodávce ei montáží,

5. O předání ei převzetí předmětu koupě sepíší strany zázna m ve formě předávaclho protokolu.

V záznamu strany vymezí případné nedodělky či vady před mětu koupě včetně lhůt k jejich

odstranění. Prodávající po dodání g montáži předmětu koupě vyzve kupujícího písemně

k převzetí předmětu koupě, přičemž kupující není povinen převzít předmět koupě s vadami

nedodělky, 's výjimkou těch, které
samy sobě ani ve spojeni s jinými nebrání bezpečnému

užívání předmětu koupě k danému účelu, ani je podstatně neztěžuj í. Pří předání před mětu

veškeré nutne' užíváníkoupě kupujícímu je prodávající povinen předat kupujícímu doklady pro

předmětu koupě, jakož pro uplatňování práv kupujícího Z odpovědnosti ZE vady. Pokud kupující

převezme předmět koupě s vadami či nedodělky, které samy O sobě ani ve spojení s jinými

nebrání bezpečnému užívání předmětu koupě k danému účelu, ani je podstatně neztěžuj í, je

prodávající povinen tyto vady Či nedodělky odstranit do 14 dnů ode dne převzetí předmětu

koupě.

6. Jestliže prodávající nedodá kupujícímu předmět koupě li' neprovede montáž předmětu koupě

ve lhůtě v této smlouvě uvedené, nebo výše uvedené neprovede řádně, nebo bude zřejmě,

že montáž předmětu koupě nebude v důsledku nekonání prodávajícího dokončena včas,

je kupující oprávněn zadat dodání ::J montáž předmětu koupě třetí osobě nebo ie] provést sám,

a' to na náklady prodávajícího zároveň má právo od této smlouvy odstoupit.

7. Nebezpečí škody i?" předmětu koupě přechází Z prodávajícího na kupujícího okamžikem

převzetí předmětu koupě V m istě dodání dle odst. 4 tohoto článku. Prodávající odpovídá g to,

že předmět koupě má z] po výše stanovenou dobu bude m ít vlastnosti El jakost stanovenou touto

smlouvou. Prodávaj ící dále prohlašuje, že předmět koupě splňuje veškeré náležitosti kladené

na normami, normam í, dalšíminěj zákonnými podzákonnými technickými předpisy, jakož

i požadavky kupujícího Za vadu předmětu koupě se považuje vada v dokladech nutných pro

jeho užívání.

8. Vlastnickě právo nabývá kupující k předmětu koupě dnem převzetí předmětu koupě.
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