OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kupní smlouva
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Se sídlem:
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Zastoupený:
MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem
Právní forma:
příspěvková organizace
IČ:
00092584
DIČ:
CZ00092584
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
195055520217/0100
Zapsán:
Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl
Pr, vložka 1229
na straně jedné (dále jen „kupující“)
a
Prodávající:
Se sídlem:
Zastoupený:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán:
(vyplní dodavatel)

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................

na straně druhé (dále jen „prodávající“)
prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“
tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek
zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky nazvané

„FIRMAGON inj. antagonista GnRH s obsahovou látkou Degarelixum 80 mg nebo 120
mg v jedné lahvičce“ (dále jen „veřejná zakázka“).
I.
Předmět smlouvy
1. Touto kupní smlouvou se za níže uvedených podmínek prodávající zavazuje dodávat
kupujícímu léčivé prostředky, jejichž jmenovitý seznam je uveden v nabídkovém listě
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prodávajícího, který tvoří přílohu smlouvy 1 Ceník a specifikace zboží této smlouvy, a je její
nedílnou součástí, a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky
kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem
zboží, že na zboží neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by
mu bránila s ním podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné
vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
3. Hovoří-li se dále ve smlouvě o věci nebo věcech, může být dále toto označení pojmenováno
jako zboží.

II.
Místo plnění
1. Místem plnění je adresa kupujícího Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, odbor
zásobování a ústavní lékárny, úsek ústavní lékárny Nemocnice Znojmo.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství a dle specifikace uvedené
v objednávce kupujícího, a to ve lhůtě 24 hodin po doručení objednávky nebo dle předem
domluveného rozvozového plánu. Připadne-li konec lhůty na dobu mimo rozvrh dodávek
vymezený v odst. 3, je prodávající povinen zboží dodat nejbližším následujícím rozvozem dle
rozvrhu dodávek (nejpozději však do 8:00 hod. v pracovní den).
3. Zboží může být dodáno pouze po baleních o maximální hmotnosti 15 kg, a to v pracovních
dnech od 7:00 hod. do 15:00 hod. Mimo uvedenou dobu lze zboží dodat pouze po předchozí
domluvě s kupujícím.
III.
Čas plnění
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců ode dne podpisu smlouvy.
2. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu.
Účinky výpovědi nastávají uplynutím 3 měsíční výpovědní doby, která počíná prvním dnem
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě, že druhá smluvní
strana výpověď nepřevezme či doručení výpovědi jinak zmaří, má se za to, že výpověď byla
doručena třetím dnem po odevzdání k doručení na poště v podobě doporučeného dopisu, a to
na poslední známou adresu druhé strany této smlouvy.
IV.
Dodací podmínky
1. Jednotlivé dodávky zboží budou uskutečňovány na základě objednávek kupujícího, které lze
uskutečnit:
a) Modemové objednávky kupujícího z jeho informačního systému takto:
Kupující realizuje objednávky elektronickou formou prostřednictvím svého
objednávkového softwaru, který je elektronicky propojen s centrálním a komplexním
elektronickým systémem prodávajícího. V tomto elektronickém systému zvolí kupující
druh zboží a množství. Cena, která se zobrazí u objednávaného zboží se rovná nabídkové
ceně. Tímto vytvoří kupující svou objednávku v rámci elektronického nástroje, kterou
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odešle elektronicky do systému prodávajícího. V elektronickém systému dochází ke
zpracování všech objednávek, jejich potvrzení, vyhotovení dodacích listů a faktur.
Prodávající takto zaslanou objednávku zpracuje a zašle potvrzení objednávky na email:
renata.rockova@nemzn.cz nebo na adresu objednávajícího, z níž byla objednávka učiněna,
případně na jinou, předem nebo na jinou předem dohodnutou adresu.
b) Elektronicky emailem na emailové adrese prodávajícího…………………………..(vyplní
dodavatel), do kterého bude mít kupující přístup po zadání uživatelského jména a hesla, které
bude kupujícímu přiděleno a ve kterém bude mít kupující po přihlášení vytvořen svůj profil.
V tomto elektronickém obchodě vybere vždy požadovaný druh a množství objednávaného
zboží za nabídkovou cenu z přílohy 1 smlouvy – specifikace zboží, která bude na profilu
kupujícího nastavena. Poté odešle takto vytvořenou objednávku do systému prodávajícího,
kde dochází ze strany prodávajícího ke zpracování všech objednávek. Prodávající takto
zaslanou objednávku zpracuje a zašle potvrzení objednávky na email:
renata.rockova@nemzn.cz nebo na adresu objednávajícího, z níž byla objednávka učiněna,
případně na jinou, předem nebo na jinou předem dohodnutou adresu.
c) Prostřednictvím e-shopu prodávajícího……………………………(vyplní dodavatel), do
kterého bude mít kupující přístup po zadání uživatelského jména a hesla, které bude
kupujícímu přiděleno a ve kterém bude mít kupující po přihlášení vytvořen svůj profil.
V tomto elektronickém obchodě vybere vždy požadovaný druh a množství objednávaného
zboží za nabídkovou cenu z přílohy 1 smlouvy – specifikace zboží, která bude na profilu
kupujícího nastavena. Poté odešle takto vytvořenou objednávku do systému prodávajícího,
kde dochází ze strany prodávajícího ke zpracování všech objednávek, jejich potvrzení,
vyhotovení dodacích listů a faktur.
d) Telefonicky na telefonních číslech call centra prodávajícího …………………… (vyplní
dodavatel) u telefonních operátorek prodávajícího, kde kupující nadiktuje operátorce
objednávané zboží dle nabídky prodávajícího, která je v příloze 1 smlouvy – specifikace
zboží, ve které jsou uvedeny aktuální ceny.
e) Každá objednávka bude obsahovat:
a. Identifikační údaje kupujícího
b. Množství a druh zboží
c. Bližší specifikaci místa plnění, popř. označení za mimořádnou urgentní
objednávku.
f) Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí a souhlasí s tím, že jednotlivé
objednávky budou realizovány jen způsoby a formami, které jsou uvedeny výše pod body
1 a) až 1 d).
g) Jednotlivé dílčí dodávky zboží je prodávající povinen dodávat kupujícímu do 24 hodin od
obdržení objednávky v pracovních dnech.
h) Prodávající je povinen předat kupujícímu společně s dodávkou zboží veškerou
dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně
závazné právní předpisy, zejména zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších
předpisů, a související předpisy prováděcí, včetně dodacího listu v listinné a elektronické
podobě.
i) Dodací list bude obsahovat zejména:
a. identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,
b. evidenční číslo dodacího listu,
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

datum uskutečnění dodávky,
specifikaci zboží a dodané množství,
jednotkové ceny zboží (bez DPH, včetně DPH),
údaje o šarži a exspiraci zboží,
kód SÚKL dodaných léčivých přípravků
informace k naplnění Směrnice 2011/62/EU – tzv. protipadělkové směrnice - FMD o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce

2. V případě splnění dohodnutých podmínek je kupující povinen zboží převzít. Převzetí zboží
potvrdí kupující na dodacím listě datem, razítkem a podpisem oprávněné osoby. Kupující není
povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky dle
této smlouvy. Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží
v určeném místě plnění, v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude
v předepsané kvalitě a jakosti, pokud bude zboží jakýmkoli způsobem poškozené, pokud
prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží, pokud tyto doklady
nebudou odpovídat skutečně dodanému zboží, nebo pokud nebudou splňovat požadavky dle
odst. 6. Uplatní-li kupující své právo zboží nepřevzít, je prodávající povinen bez zbytečného
odkladu vady plnění odstranit.
3. Oprávněnou osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy určen
vedoucí odboru zásobování a ústavní lékárny PharmDr. Renáta Ročková, MBA, tel.
515215465, renata.rockova@nemzn.cz
4. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen …………………….., tel.
………………………, e-mail: …………………………… . (vyplní dodavatel).
5. Dodací listy budou také zasílány elektronicky ve tvaru PDK 12 a faktury také v elektronické
podobě na adresu kontaktní osoby případně na jinou, předem domluvenou adresu.
6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží.
7. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o výpadcích ve výrobě či distribuci zboží bez
zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
8. V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího je prodávající povinen písemně uvědomit
kupujícího o přerušení dodávek. Kupující je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat
předmět plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé (náhradní plnění). Případný rozdíl
v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami náhradního
plnění uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů po doručení oznámení o zajištění náhradního
plnění.
9. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení zboží z oběhu, které prodávající dodal
kupujícímu, je prodávající povinen toto zboží od kupujícího odebrat zpět na vlastní náklady
a kupní cenu tohoto zboží kupujícímu uhradit, případně po dohodě s kupujícím dodat zboží
náhradní.
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V.
Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena je stanovena za jednotlivé položky v Kč bez DPH a je včetně veškerých nákladů
(pojištění, dopravné, ostatní poplatky) prodávajícího souvisejících s dopravou do místa plnění.
Cena jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 krycí list nabídkové ceny je nejvyšší
přípustnou cenou po dobu platnosti této smlouvy a je garantována po celou dobu její platnosti
s výjimkou ustanovení odst. 7 a 8 tohoto článku.
2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktur vystavených prodávajícím formou
bankovního převodu na účet prodávajícího. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím
vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné
právní úpravy.
3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními
předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být zejména uvedeno:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

identifikační údaje prodávajícího a kupujícího vč. bankovního spojení,
evidenční číslo daňového dokladu,
specifikace zboží a množství,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
datum splatnosti,
jednotkové ceny zboží (bez DPH, včetně DPH, sazba a výše DPH zvlášť),
u regulovaných registrovaných léčivých přípravků jednotkovou cenu původce,
celkovou fakturovanou částku (bez DPH, včetně DPH),
údaje o kódech SÚKLu.

4. Platba bude prováděna bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě faktur –
daňových dokladů vystavených k jednotlivým dílčím objednávkám nebo ve formě
tzv. sběrných faktur v intervalu denní / týdenní (prodávající podtrhne vybranou variantu).
5. Splatnost jednotlivých faktur je sjednána dohodou na dobu 60 dnů ode dne doručení nebo
předání faktury prodávajícího kupujícímu. Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání
platby z účtu kupujícího.
6. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat
je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým
dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho
příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
7. Navýšení kupní ceny je možné pouze v případě legislativních změn, které mají prokazatelný
vliv na výši ceny, na základě písemného návrhu prodávajícího.
8. Prodávající se zavazuje i bez vyzvání kupujícího ke snížení kupní ceny zboží v případě, že dojde
ke snížení maximální úhrady léčivých přípravků ze strany zdravotních pojišťoven. Snížení
kupní ceny pak bude odpovídat minimálně percentuálnímu snížení maximální úhrady.
9. Obsahuje-li faktura – daňový doklad nesprávné cenové údaje, údaj splatnosti nebo nesprávnou
jinou z náležitostí nebo některá náležitost absentuje, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě
splatnosti prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta
splatnosti ode dne doručení opravené faktury kupujícím.
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10. Platby budou probíhat výhradně k českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně.
11. Za zaplacení kupní ceny se považuje odepsání příslušné částky z účtu kupujícího, nebylo-li
dohodnuto jinak.

VI.
Přechod nebezpečí škody
1.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí dle čl. IV. odst. 2
této smlouvy.
VII.
Nabytí vlastnického práva

1. Prodávající prohlašuje, že prodávané zboží nemá právní vady.
2. Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí dle čl. IV.
odst. 6 této smlouvy.
VIII.
Odpovědnost za vady
1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží bude
způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané,
případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Vady zjistitelné při převzetí zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned nebo
nejpozději do 2 dnů ode dne převzetí vadného zboží, a to písemnou formou – reklamační list
s podrobným popisem vady.
3. Skryté vady, které se projeví po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího do
2 dnů ode dne zjištění vady. Právo na reklamaci může kupující uplatnit v písemné formě do
konce záruční doby zboží. Záruční doba činí 24 měsíců.
4. Kupující je povinen pečovat o dodávané zboží na svých skladech i v provozu dle jeho
charakteru a tím vyloučit zcela jeho znehodnocení v důsledku špatného skladování či
manipulace s ním či v důsledku špatného užívání.
5. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným
plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
6. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
7. Při převzetí zboží (čl. IV. odst. 5) převezme současně oprávněný pracovník prodávajícího od
kupujícího reklamované a vadné zboží.
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IX.
Sankce
1. V případě, že prodávající nedodrží termín dle čl. IV. odst. 1 písm.g) této smlouvy, má kupující
právo na smluvní pokutu za celkovou dobu prodlení, jejíž denní výše bude odpovídat úroku
z prodlení dle příslušných ustanovení občanského zákoníku z ceny nedodaného zboží.
2. V případě, že kupující nedodrží termín dle čl. V. odst. 5 této smlouvy, má prodávající právo na
úrok z prodlení ve výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku z ceny neuhrazeného
zboží.
3. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v
plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
4. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková kupní cena včetně DPH.
5. Smluvní pokuta či úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu
zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

X.
Odstoupení od smlouvy
1.

Kterákoli smluvní strana může od této smlouvy vedle zákonných důvodů odstoupit rovněž
tehdy, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

2.

Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové
porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při
takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana
neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:
- prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delší než 60 kalendářních dnů po lhůtě
splatnosti;
- prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 30
kalendářních dnů od uplynutí lhůty dodání dle čl. IV. odst. 3;
- jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým; nebo
- v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako
nepravdivé.

3.

Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán
důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní
smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany
o odstoupení druhé smluvní straně.

4.

Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení
smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o
způsobu řešení sporů a volbě práva.
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XI.
Závěrečná ustanovení
1. Prodávající je dle 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.
2. Prodávající je povinen v souladu s ustanovením § 147a odst. 4 a 5 ZVZ, předložit kupujícímu
seznam, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z
celkové kupní ceny. V případě, že prodávajícímu nevzniknou v rámci plnění této smlouvy
subdodávky za více než 10 %, je povinen v termínu dle § 147a odst. 5 písm. a) ZVZ předložit
kupujícímu prohlášení, že neměl takové subdodavatele, kterým by za plnění subdodávky uhradil
více než 10 % z celkové kupní ceny. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10%
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dní před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových, či jiných elektronických zpráv.
4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném
znění. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají
ostatní ustanovení účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinná ustanovení této
smlouvy ustanoveními jinými, účinnými, které svým smyslem a obsahem budou nejlépe
odpovídat smyslu a obsahu původního neúčinného ustanovení.
5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění
ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto
smlouvou.
6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní
vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové
nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla
platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na
nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným
ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům
této smlouvy.
7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním zadávací dokumentace a této smlouvy, případných
dodatků uzavřených k této smlouvě a dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakož i se
zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu na webových stránkách a prodávající
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souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu stanoveném zákonem o svobodném
přístupu k informacím, obé s přihlédnutím k ust. čl. XI odst. 12.
9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom
bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění.
Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení
smlouvy v tomto bodě nedopustila.
10. Pokud se v souvislosti s touto smlouvou vyskytne potřeba upřesnění nebo doplnění údajů nebo
podmínek, které nejsou obsaženy ve smlouvě a nemohly být předvídány, nebo které si kupující
přeje nad rámec sjednaného rozsahu zboží, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této
smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah a další podmínky.
11. Smlouvu lze měnit a doplňovat jen po vzájemné dohodě smluvních stran písemnou formou
v podobě číslovaných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami.
12. Tato smlouva bude v případě splnění zákonných podmínek uveřejněna prostřednictvím
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv včetně
uvedení metadat provede Nemocnice Znojmo. Smluvní strany jsou však povinny zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými
právními předpisy (zejména osobní údaje, utajované skutečnosti), nebo které zhotovitel
prohlásil za chráněné (zejména obchodní tajemství). Prodávající prohlašuje, že uvedené se týká
následujících ustanovení této smlouvy:………………………………………………………..
13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v
tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
14. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou identických stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 smlouvy – Specifikace a ceník zboží

V

dne:

………………………………………
prodávající
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Ve Znojmě dne:

…………………………………………
kupující

