Kupní smlouva
číslo smlouvy za kupujícího: 27/00509965/2019
číslo smlouvy za prodávajícího:
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. a § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora
Se sídlem: Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora
Zastoupená: Ing. Josefem Vavřincem, ředitelem školy
Tel.: xxx xxx xxx
E-mail: xxxx@xxxx
IČO: 00509965
DIČ: CZ00509965
Bankovní spojení: xxxx/xxxx xxxxxx
dále jen „Kupující“
a
MedHelp, s.r.o.
Se sídlem: Kozinova 789, 290 01 Poděbrady
Zastoupená:
Tel: xxx xxx xxx
E-mail: xxxx@xxxx
IČO: 28255356
DIČ: CZ28255356
dále jen „Prodávající“
I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením §§ 6, 27 a 31 a 131 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a v souladu
s nabídkou Prodávajícího ze dne 29.1.2019, která byla ve výběrovém řízení pro veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Pečovatelská péče“ vybrána jako nejvýhodnější, a která
je součástí dokumentace k veřejné zakázce a je uložena u Kupujícího, jakožto zadavatele
veřejné zakázky.
II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při dodávce níže
specifikovaného zboží ze strany Prodávajícího.
2. Prodávající se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě dodat Kupujícímu veškeré
položky, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy (dále též jen: „zboží“),
v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace a nabídky Poskytovatele a v souladu
s podmínkami dle této smlouvy. Součástí dodávky zboží je též doprava zboží do místa
plnění.
3. Kupující se zavazuje zaplatit za řádné dodání zboží v souladu se všemi podmínkami dle této
smlouvy cenu sjednanou v této smlouvě.
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4. Prodávající je povinen provést akceptaci (potvrzení) objednávky bez zbytečného odkladu od
obdržení objednávky, nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání emailové objednávky
Kupujícím. Prodávající není oprávněn po dobu trvání této smlouvy odmítnout akceptaci
objednávky Kupujícího. Není-li Prodávající schopen objednané zboží nebo jeho část dodat
v objednaném termínu, je povinen tuto skutečnost v potvrzení objednávky uvést, včetně
uvedení konkrétního množství, které nebude dodáno.
III.

Vlastnosti a dodávka zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží nové, v originálním obalu, v požadované
kvalitě a v požadovaném množství, se všemi nezbytnými součástmi a příslušenstvím, bez
vad faktických i právních.
2. Dodané zboží musí vyhovět podmínkám popsaným v této smlouvě a v Příloze č. 1 této
smlouvy. Zboží, které nevyhoví některé z uvedených podmínek, není Kupující povinen
převzít. Zjistí-li Kupující nesoulad s některou z uvedených podmínek až po převzetí zboží,
bude postupováno podle čl. VI. této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje zboží na vlastní náklady dopravit do místa plnění. Prodávající je
povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který zabezpečí dodání
nepoškozeného zboží.
4. Bude-li Prodávající k dopravě zboží do místa plnění využívat přepravní službu, pak je
povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Kupujícímu emailem či telefonicky, včetně
informace, kdy byla zásilka předána přepravci, a kdy bude doručena do místa plnění, a který
přepravce bude zásilku doručovat.
5. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje veškeré hygienické, zdravotní, bezpečnostní a jiné
požadavky, standardy dle platných právních předpisů a norem Evropské unie a České
republiky, včetně požadavků na jeho označení, a prohlašuje, že dodané zboží je zdravotně
nezávadné.
6. Prodávající nese plnou odpovědnost za veškeré škody vzniklé Kupujícímu a/nebo jeho
klientům v důsledku aplikace zboží. Prodávající se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že
ke škodě došlo chybnou aplikací či jiným pochybením ze strany Kupujícího.
7. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem
převzetí zboží Kupujícím.
8. Kupující je povinen zajistit Prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou pro řádné dodání
zboží Prodávajícím.
9. Předání a převzetí zboží bude potvrzeno podpisem oprávněných zástupců obou smluvních
stran v dodacím listu, s uvedením data a času dodání; v případě zaslání prostřednictvím
dopravce, bude potvrzeno expedičním listem a převzetím zásilky Kupujícím. Kupující není
povinen převzít zboží či jeho část, které bude vykazovat vady. Případné nepřevzetí části
zboží bude zaznamenáno v dodacím listu. Dodací, resp. expediční list bude obsahovat číslo
objednávky, specifikaci zboží, dále pak uvedení objemu a jednotkové ceny za jednotku bez
DPH, celkové ceny bez DPH a výši DPH.
10. Osobou oprávněnou k převzetí zboží a potvrzení dodacího listu je na straně Kupujícího
Bc. Karel Polívka, č. tel.: xxx xxx xxx, email: xxxx@xxxx, nebo jím pověřený pracovník,
nesdělí-li Kupující Prodávajícímu písemně (stačí forma emailu) jinak.
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IV.

Doba a místo plnění

1. Bude-li prodlení Prodávajícího s dodávkou zboží způsobeno výhradně z důvodu
neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Kupujícího, prodlužuje se adekvátně tomuto
prodlení termín pro dodávku zboží.
2. Nebude-li Prodávající schopen zboží dle objednávky splnit co do druhu, množství a/nebo
termínu, je povinen tuto skutečnost neprodleně emailem oznámit Kupujícímu. Kupující je
oprávněn v takovém případě si dané zboží opatřit sám za obvyklé ceny. Opatří-li si Kupující
v souladu s předchozí větou zboží sám, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní
pokutu odpovídající výši rozdílu ceny uhrazené Kupujícím dle předchozí věty oproti ceně
zboží dle čl. V. této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění (dodání zboží) bude, SOŠ a SOU řemesel
Kutná Hora, Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora.
V.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena zboží je stanovena na základě výsledků ve výběrovém řízení pro veřejnou
zakázku malého rozsahu a činí 77.435,54,- Kč za celou objednávku. K ceně dle předchozí
věty bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cena celkem včetně
DPH za celou objednávku činí 93.697,- Kč.
Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tj. dodávku
zboží, balné, dopravné, likvidaci obalů a odpadu, zaškolení personálu a veškeré související
činnosti.
Ceny za jednotlivé druhy zboží dle Přílohy č. 1 této kupní smlouvy jsou konečné
a neměnné.
Smluvní strany se dohodly, že kupní cena zboží dodaného dle objednávky bude Kupujícím
Prodávajícímu uhrazena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného Prodávajícím
nejdříve v den převzetí zboží ve smyslu této smlouvy. Nedílnou součástí faktury je stejnopis
dodacího, resp. expedičního listu dle čl. III. odst. 9 této smlouvy. Splatnost faktury činí
30 dnů ode dne doručení řádné faktury Kupujícímu. Nebude-li faktura obsahovat všechny
náležitosti stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy ČR, je Kupující
oprávněn fakturu Prodávajícímu ve lhůtě její splatnosti vrátit; v takovém případě se přeruší
běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. Kupní
cena zboží se považuje za zaplacenou dnem připsání částky kupní ceny zboží na účet
Prodávajícího specifikovaný v příslušné faktuře.
V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny zboží Prodávajícímu má Prodávající
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Prodávající bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
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VI.

Záruka a odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží (tzn. záruku za to, že zboží bude mít po celou
dobu trvání záruky vlastnosti odpovídající zadávací dokumentaci, nabídce Prodávajícího,
této smlouvě a kvalitě obvyklé pro dané zboží) od okamžiku jeho převzetí nejméně po dobu
1 roku.
2. V případě zjištění vady zboží, je Kupující povinen tuto vadu Prodávajícímu bez zbytečného
odkladu oznámit včetně její specifikace. Kupující je oprávněn dle své volby buď požadovat
odstranění vady, kterým se pro účely této smlouvy rozumí pouze výměna zboží za shodné
nebo kvalitativně vyšší zboží, nebo odstoupit od smlouvy v rozsahu vadného plnění. Lhůta
pro odstranění vad (dodání náhradního zboží) činí 14 kalendářních dnů od jejího nahlášení.
3. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady v termínu dle tohoto článku smlouvy
je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15% z ceny vadného
zboží za každý den prodlení. Bude-li prodlení Prodávajícího způsobeno výhradně z důvodu
neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Kupujícího, prodlužují se adekvátně tomuto
prodlení termíny pro odstranění vady. Právo Kupujícího na náhradu škody převyšující
smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Smluvní strany jsou vzájemně povinny striktně dodržovat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou
skutečností obecně známých (dále jen: „důvěrné informace“). Smluvní strany nejsou za
žádných okolností oprávněny poskytnout důvěrné informace třetím osobám, ani užít tyto
informace pro jiné účely než je plnění dle této smlouvy bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany.
2. Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout důvěrné informace pouze jejich zaměstnancům
a dodavatelům, kteří tyto informace potřebují pro účely výkonu činností v souladu
s předmětem této smlouvy. Tito zaměstnanci musí být informováni o důvěrném charakteru
poskytnutých informací a musí být zavázáni k povinnosti mlčenlivosti v obdobném rozsahu.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Mimo případy subdodávek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle
§ 1895 občanského zákoníku, tj. smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svá práva
a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.
3. Prodávajícímu nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s přípravou
realizace anebo s realizací předmětu smlouvy.
4. Tato smlouva může být měněna pouze dodatky v písemné formě obsahující podpisy obou
smluvních stran na téže listině; to platí i pro vzdání se písemné formy.
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5. Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo mají být
učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní
straně osobně, prostřednictvím datové schránky či poštou, není-li ve smlouvě uvedeno
jinak. Jakákoliv změna adresy musí být druhé smluvní straně změněna bez zbytečného
prodlení. V případě zaslání písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se
zásilka považuje za doručenou i v případě, že si smluvní strana zásilku nevyzvedne, a to
5. dnem poté, kdy byla připravena k vyzvednutí. V případě, že smluvní strana odmítne
přijmout písemnost, považuje se okamžikem odmítnutím tato písemnost za doručenou.
6. Pokud některé ustanovení této smlouvy bude prohlášeno příslušným soudem za neplatné,
nulitní, nedovolené nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná
a účinná a není tím dotčena platnost a účinnost této smlouvy jako celku. V takovém případě
se smluvní strany zavazují nahradit dotčené ustanovení novým, svým obchodním účelem
nejbližším, ustanovením.
7. Poskytovatel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv.
8. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.

V Poděbradech dne 11. 2. 2019

V Kutné Hoře dne 13. 2.2019

……………………………………….
MedHelp, s.r.o.
Lubor Zita, jednatel

……………………………………………
SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora
Ing. Josef Vavřinec, ředitel
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