Kupní smlouva
Smluvní strany:

prodávající
M.G.P. spol. s r. o.
Kvítková 1575, 760 01 Zlín
IČ:
42340586
DIČ:
CZ42340586
Zastoupený: RNDr. Karlem Zeleným, CSc., jednatelem
Společnost je zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2754
Bankovní spojení:
dále jen „prodávající“
a
kupující
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Široká 16, 664 91 Ivančice
IČ:
00225827
DIČ:
CZ00225827
Zastoupena Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem
Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1227
Bankovní spojení:
dále jen „kupující“

I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat rentgenovou kontrastní látku (dále jen „zboží“) a závazek
kupujícího za toto zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží. Kupní cena zboží je uvedena v odstavci VI. této
smlouvy.

II.
Místo a čas plnění
Místem plnění je sídlo kupujícího:
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 91 Ivančice, lékárna.
Čas plnění: do tří pracovních dnů od objednání zboží

III.
Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do místa plnění.
Prodávající má povinnost dodávat zboží s dodacím listem.
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IV.
Práva a povinnosti kupujícího
Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit
prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
Kupující bude zboží objednávat telefonicky, e-mailem, popř. písemně.
Kupující je povinen při dodání zboží provést jeho fyzickou přejímku a neprodleně reklamovat jeho případnou
nekompletnost nebo zjevné vady zboží.

V.
Smluvní pokuty
V případě nedodání zboží prodávajícím ve smluveném termínu má kupující právo požadovat smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení, tím není dotčeno právo kupujícího na vymáhání
náhrady škody vzniklé při nedodání zboží.
Kupující v případě prodlení s placením faktur zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky
za každý den prodlení.

VI.
Kupní cena
Kupní cena je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a prodávajícím nepřekročitelná. Zvýšení cen po dobu
trvání této smlouvy je nepřípustné.
Ceny jsou uváděny za množství stanovené v MJ v Kč bez DPH včetně dopravy a všech dalších služeb souvisejících
s dodávkou. DPH bude dopočítána dle platné legislativy.
Název

MJ

Kč / MJ bez DPH

OMNIPAQUE 350

10x200 ml

4 980,-- Kč

VII.
Platební podmínky
Kupní cena bude zaplacena na základě faktury – daňového dokladu, vystavené prodávajícím po dodání zboží a
realizací služeb s tím spojených.
Přílohou faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím. Fakturace bude prováděna v CZK.
Doba splatnosti faktur je dohodnuta na 30 dnů od data jejich vystavení prodávajícím.
Faktury je možné zasílat elektronicky na adresu: faktury@nspiv.cz.
Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, a
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zejména pak:
- IČ, DIČ, název a sídlo prodávajícího a kupujícího
- evidenční číslo daňového dokladu
- předmět plnění
- označení bankovního spojení prodávajícího
- udání ceny zboží / bez DPH, včetně DPH
- fakturovanou částku / bez DPH, včetně DPH
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Faktury – daňové doklady, které nebudou obsahovat některou z náležitostí uvedenou v předchozích
ustanoveních nebo s nimi budou v rozporu, je kupující oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu
k doplnění nebo opravě s tím, že lhůta splatnosti faktury – daňového dokladu počne běžet dnem doručení
opravené faktury – daňového dokladu kupujícímu.

VIII.
Záruční doba
Záruční doba platí do doby exspirace. Exspirace je minimálně šest měsíců od data dodání zboží

IX.
Platnost smlouvy
Smluvní strany podpisem smlouvy sjednávají, že smlouvu uzavírají na dobu určitou v trvání 24 měsíců s tím, že
smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

X.
Ukončení smlouvy
Smluvní strany se dohodly na možnosti ukončení smlouvy odstoupením ihned, tj. do 3 dnů od doručení
písemného oznámení ze strany kupujícího v případě:
a) nekvalitní dodávky (včetně nedodržování dohodnutých harmonogramů dovozu zboží)
b) nedodržení minimální exspirace dodávaného zboží
c) prodlení prodávajícího s dodávkou zboží po uplynutí tří dnů
Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury překračujícím o 60
dnů termín její splatnosti. Prodávající má v takovém případě právo na úhradu všech účelně vynaložených
nákladů na plnění smlouvy.

XI.
Všeobecná ustanovení
Kupující má po celou dobu platnosti této smlouvy právo objednat si zboží a určit si jeho celkové množství podle
vlastního uvážení.
Uzavřením této smlouvy nevzniká mezi kupujícím a prodávajícím exkluzivní vztah o koupi a prodeji předmětného
zboží. Kupující má právo koupit předmětné zboží od jiného prodávajícího.

XII.
Registr smluv
Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.
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XIII.
Závěrečná ustanovení
Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy ČR, zejména občanským
zákoníkem v platném znění.
Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek vyplývající z této smlouvy nebo žádnou
jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni, ani za
jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že porozuměly jejímu obsahu, a že s obsahem souhlasí. Podepsání
této smlouvy je projevem jejich svobodné vůle.

V Ivančicích dne 28.2.2019

V Zlíně dne 4.3.2019

………………………………...
podpis kupujícího

......……………………………………….
podpis prodávajícího
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