Kupní smlouva - návrh
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
Článek I.
Smluvní strany
1.1 Kupující:
Sídlo:

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Slezská 164, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr,
vložka 63
Zastupuje:
Bc. Anna Oršulíková - ředitelka
IČ:
488 06 145
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
172 466 1319/0800
(dále jen „Kupující“)
a

1.2 Prodávající:
Sídlo:
zapsaná
Zastupuje:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
(dále jen „Prodávající)
Článek II.
Předmět plnění

Předmětem plnění této kupní smlouvy je, za podmínek níže sjednaných:
2.1

Závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu 20 ks nočních stolků pro seniory (zboží), jejichž
specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“),
přičemž součástí dodávky budou i následující služby a činnosti:
• doprava do místa plnění,
• instalace a uvedení do funkčního provozu bez nedodělků v místě plnění dle pokynu Kupujícího,
• zaškolení personálu v obsluze a údržbě,
• předání uživatelské dokumentace v tištěné formě Kupujícímu, zahrnující minimálně:
- návod k obsluze v českém jazyce,
- protokoly o zkouškách a měřeních,
- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, s uvedením
klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění
této shody prostřednictvím značky CE.
• vystavení písemného protokolu o uvedení zařízení do provozu,
• odvoz a likvidace obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění této smlouvy.

2.2

Závazek Kupujícího instalované zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní
cenu.
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Článek III.
Podklady pro uzavření smlouvy
Podklady pro uzavření této kupní smlouvy jsou:
3.1 Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na "Dodávku nočních stolků pro
seniory Domova Cesmína„ Centra sociálních služeb Bohumín, p. o, domov pro seniory,
vyhlášené zadavatelem dne 5. 6. 2018 (výzva zájemcům k podání nabídky včetně zadávací
dokumentace),
3.2 Nabídka Prodávajícího.
Článek IV.
Místo plnění a dodání
4.1

Místem plnění je Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, Domov
Cesmína“, Slezská 23, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín.
Článek V.
Doba plnění, dodací podmínky

5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

6.1

Prodávající předá Kupujícímu nainstalované zboží dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy do 8. týdnů od
podpisu smlouvy, nejpozději do 28. 8. 2018.
Den dodání zboží Kupujícímu bude upřesněn a potvrzen na základě telefonické dohody obou
smluvních stran minimálně 3 pracovní dny předem.
K jednání jsou oprávněny následující kontaktní osoby:
a) Za Prodávajícího:
Tel.:
b) Za Kupujícího:
Bc. Katrin Mitopulu - vedoucí pracovník Domova pro seniory
Tel.:
605 717 311
Předmět smlouvy je Prodávajícím splněn dnem dodání zboží, jeho instalací, uvedením do
provozu, předvedením funkčnosti, provedením všech předepsaných zkoušek a testů, ověřením
deklarovaných technických parametrů, instruktáží obsluhy, a to na základě podpisu
předávacího dokumentu „Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
a)
Předávací dokument je za Kupujícího oprávněna podepsat:
Bc. Katrin Mitopulu – vedoucí pracovník domova pro seniory
Tel:
605 717 311
Email: mitopulu.katrin@bohumin.info
Jedná se o pracovníky pro tento právní úkon pověřené statutárním orgánem Kupujícího.
b)
Předávací dokument je za Prodávajícího oprávněn podepsat:
Jméno:
Tel:
Email:
Jedno vyhotovení předávacího dokumentu zůstává Prodávajícímu pro jeho potřeby a další dvě
vyhotovení zůstávají Kupujícímu.
Zaměstnanec Kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do
provozu uvedeného zboží, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady
předávaného zboží.
V případě zjištění vad zboží nebude zboží považováno za řádně předané a smluvními stranami
bude v předávacím dokumentu „Protokolu o uvedení zařízení do provozu" sjednána lhůta pro
jejich odstranění. Po odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán nový předávací
dokument. Za den řádného předání a převzetí zboží bude považován den podpisu předávacího
protokolu bez výhrad.
Článek VI.
Instalace a uvedení zařízení do provozu
Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do
provozu bezodkladně dle článku V, odstavec 5.1 a 5.2.
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6.2
6.3

6.4

6.5

Prodávající se zavazuje provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do provozu
bezodkladně, jakmile mu bude instalace Kupujícím umožněna.
Po ukončení instalace dodaného zboží a jeho uvedení do provozu se Prodávající zavazuje
seznámit obsluhující personál Kupujícího s určeným účelem použití a obsluhou instalovaného
zboží a s bezpečnostními zásadami a technickými podmínkami pro jeho provoz a údržbu.
"Protokol o uvedení zařízení do provozu" je písemným dokumentem, kterým se potvrzuje
kompletnost dodaného zboží a uskutečnění všech souvisejících služeb a činností v rozsahu dle čl.
II. odst. 2.1 této smlouvy.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu funkční instalaci dodaného zboží, která bude prosta
technických i právních vad a nedodělků, bránících jeho řádnému a bezpečnému užívání. V
opačném případě nedojde k převzetí instalovaného zboží Kupujícím do té doby, než budou
veškeré vady a nedodělky Prodávajícím odstraněny.
Článek VII.
Kupní cena a platební podmínky

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6
7.7

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tj. dodávky zboží,
balné, dopravné, celní poplatky, pojištění, instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně
potřebných pomůcek, součástí příslušenství, instruktáž zaměstnanců – obsluhujícího personálu.
Dále také likvidaci obalů, odpadu apod.
Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za instalaci dodaného zboží v souladu s
ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, a zák. č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění, jako na ceně maximální (nejvýše přípustné) pro rozsah plnění dle čl. II. odst.
2.1 této smlouvy (dále jen „kupní cena“), jejíž výše činí:
Celková cena za 1 noční stolek včetně DPH

……………………………..Kč

Celková kupní cena za 20 ks nočních stolků včetně DPH
(slovy:
)

……………………………..Kč

Záloha nebude Kupujícím poskytována.
Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
"faktura"), vystavené Prodávajícím po potvrzení "Protokolu o uvedení zařízení do
provozu" odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené účetními předpisy,
včetně § 435 odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění.
Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno: přesné označení smlouvy, na základě které je dodání
realizováno, název a číslo veřejné zakázky, prohlášení Prodávajícího, že ke dni vystavení faktury
není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, soupis příloh (předávací
protokol, specifikace předmětu zakázky), razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení
daňového dokladu.
Fakturovaná částka musí přesně souhlasit s částkou, uvedenou v odst. 7.2 tohoto článku.
V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je Kupující oprávněn
Prodávajícímu fakturu vrátit v průběhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto
data Prodávající vrácenou fakturu převzal. V takovém případě je Prodávající povinen fakturu
opravit či vystavit novou. Lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené či nově
vystavené faktury.

7.8
7.9

Prodávající zašle fakturu na adresu sídla Kupujícího.
Doba splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. V případě
pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání.
7.10 Úhrada dohodnuté ceny bude provedena bezhotovostním platebním stykem. Povinnost uhradit
platbu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího.
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Článek VIII.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení
8.1

8.2
8.3
8.4

8.5

9.1

V případě, že Prodávající nedodrží termín dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, má Kupující právo
požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny dle čl. VII. odst. 7.2
této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že Kupující nedodrží dobu splatnosti faktury dle čl. VII. odst. 7.9 této smlouvy, má
Prodávající právo požadovat na Kupujícím úrok z prodlení dle § 2 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
Smluvním stranám, vedle nároku na smluvní pokutu, vzniká právo na náhradu škody,
způsobené porušením povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta.
Prodávající uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za ztrátu, která Kupujícímu
vznikla neodstraněním reklamovaných vad v záruční době ve lhůtě sjednané v článku XI.
odstavec 11.6, a to za každý i jen započatý den prodlení.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní pokutu je Kupující oprávněn započíst proti pohledávce Prodávajícího na
úhradu kupní ceny.
Článek IX.
Přechod nebezpečí škody
Riziko nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem podpisu
"Protokolu o uvedení zařízení do provozu" poslední smluvní stranou dle čl. VI. odst. 6.4 této
smlouvy.
Článek X.
Nabytí vlastnického práva

10.1 Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží
na základě předávacího protokolu.
Článek XI.
Záruka na jakost
11.1 Prodávající se zavazuje zajistit Kupujícímu na zboží dle čl. II. odst. 2.1 (příloha č. 1) záruku
na jakost po dobu …………………….. měsíců a po stejnou dobu bezplatný záruční servis
instalovaného zboží. V případě, že doba použitelnosti vyznačená na obalu je kratší, má přednost
ujednání smluvních stran v předchozí větě tohoto odstavce. Záruční doba počíná běžet dnem
podpisu “Protokolu o uvedení zařízení do provozu” oběma smluvními stranami.
11.2 Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží, které se projeví během záruční doby při
používání zboží k účelu určenému výrobcem, v souladu s návodem k obsluze. Záruka se
nevztahuje na vady, které vzniknou, nevhodnou manipulací, mechanickým poškozením,
neoprávněným zásahem do konstrukce Kupujícím či třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje
na vady, způsobené vyšší mocí.
11.3 Kupující je povinen případné zjištěné závady během záruční doby neprodleně a prokazatelně
oznámit Prodávajícímu (telefonicky s následným potvrzením e-mailem).
11.4 Prodávající zajistí záruční servis na základě písemného nahlášení vady Kupujícím na
e- mailovou adresu:……………………………………………..
11.5 Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku poruchy, tj. ode
dne nahlášení závady do dne jejího úplného odstranění.
11.6 Prodávající se zavazuje, že v případě výskytu neodstranitelné vady na zboží během trvání
záruční doby, vymění toto zboží za zcela nové a bezzávadné.
11.7 Ostatní práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se řídí, není-li touto smlouvou
stanoveno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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Článek XII.
Odstoupení od smlouvy
12.1 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo
zákonné povinnosti Prodávajícím.
12.2 Za závažné porušení smluvní povinnosti Prodávajícím se považuje:
a) skutečnost, že zboží nebude splňovat parametry deklarované uchazečem v jeho
nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo
technickými normami,
b) dodávka nebude Prodávajícím realizována do termínu stanoveného touto smlouvou dle
článku V, bod 5.1..
12.3 Platnost této smlouvy v případě odstoupení od smlouvy končí dnem doručení projevu vůle
Prodávajícímu.
Článek XIII.
Ostatní ujednání
14.1 Prodávající se zavazuje, že dodané zboží, díly a materiály budou nové, nepoužité a
nerepasované.
14.2 Prodávající se zavazuje, že postup prací během plnění této smlouvy bude přizpůsoben
provozu Domova pro seniory, uvedeného v čl. IV této smlouvy.
14.3 Prodávající bere na vědomí, že Kupující není povinen poskytovat jakoukoliv zvláštní materiální,
ani personální výpomoc Prodávajícímu při plnění této smlouvy (např. zapůjčování nářadí,
přepravní techniky, pomoc zaměstnanců Kupujícího při stěhování apod.).
Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
15.1 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
15.2 Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných,
chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
15.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že
se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za nápadně
jednostranně nevýhodných podmínek.
15.4 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně
závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
15.5 Pro projednávání a rozhodnutí sporů, vyplývajících z této smlouvy, jsou příslušné obecné
soudy České republiky.
15.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
V

dne:

............................................................
Za Kupujícího:
Bc. Anna Oršulíková, ředitelka
Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

V Bohumíně dne:

..........................................................
Za Prodávajícího
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Příloha č. 1
Veřejná zakázka:
Popis veřejné zakázky:

„Dodávka nočních stolků pro seniory Domova Cesmína“
Dodávka 20 ks nočních stolků pro seniory Domova Cesmína, Slezská 23,
Bohumín, 735 81 Starý Bohumín včetně dopravy na místo určení, vybalení,
uvedení do provozu, zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě,
likvidace obalového materiálu.

1. Minimální výbava a rozměry nočního stolku:
a) rozměry šířka 50 cm (+/- 3 cm), hloubka 45 cm (+/- 4 cm), výška 85 cm (+/- 5 cm),
b) rozdělení:
- uzamykatelná horní zásuvka,
- volná přihrádka,
- uzamykatelná uzavíratelná přihrádka s dvířky,
- volně přístupná přihrádka (k uložení obuvi),
c) zásuvka s pojistkou proti vypadnutí,
d) držák ručníků,
e) otočná brzditelná kolečka
f) oboustranné dřevěné provedení s kovovým mechanismem jídelní desky,
g) bezpečnostní madla zásuvek a dvířek
2. Integrovaná jídelní deska
a) plynule stavitelná jídelní deska – povrch materiál lamino (rozměry 37 x 57 cm (+/- 3 cm)) pomoci
plynové pístnice,
b) možnost naklopení s aretací,
c) zdvih desky 70-110 cm,
d) zatížení desky 5 kg.
Provedení buk.
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