KUPNÍ SMLOUVA
dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Evidenční číslo smlouvy:
Smluvní strany:
1.

MMN, a.s
sídlo:

Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

IČO:

054 21 888

DIČ:

CZ05421888

zastoupení:

MUDr. Jiří Kalenský, předseda představenstva
Ing. et Ing. Imrich Kohút, člen představenstva

kontaktní osoba:

Jan Honka, vedoucí provozního oddělení

e-mail a tel.:

jan.honka@nemjil.cz, +420 777869975

bankovní ústav

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

115-3453310267/0100

dále jen „Kupující“
a
2.

CLINITEX s.r.o.
sídlo:

Vratimovská 672/42, Ostrava – Kunčičky, 718 00

IČO:

26869551

DIČ:

CZ26869551

obchodní rejstřík:

KS v Ostravě, oddíl C, vložka 50839

zastoupení:

Ing. Petr Bukovski

kontaktní osoba:

Ing. Petra Georgievová

e-mail a tel.:

vyroba@clinitex.cz, +420 603273708

bankovní ústav

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

č.ú.: 35-6132950267/100

uzavírají tuto kupní smlouvu.
I.
Předmět plnění
1.

Předmětem této smlouvy je dodávka zboží (ložního prádlo, pyžama, župany, kalhoty, košile,
podložky, roušky, ručníky, utěrky) dle výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „MMN – Dodávka prádla“, v rámci kterého byla nabídka prodávajícího
vyhodnocena jako nejvhodnější (dále jen „výběrové řízení“ či „veřejná zakázka“). Zboží je určeno,
co do specifikace, druhu, množství a ceny, v příloze č. 1 této smlouvy – Cenová nabídka.
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2.

Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní
cenu.

3.

Prodávající se zavazuje dodávat po celou dobu platnosti této smlouvy zboží v kvalitě odpovídající
požadavkům výběrového řízení a deklarované v nabídce prodávajícího. Kupující je oprávněn
ověřovat kvalitu dodávaných materiálů.

4.

Veškeré dodávané zboží bude opatřeno štítky s uvedenými symboly a vlastnostmi – ČSN EN
23758 – symboly pro ošetřování.

5.

Přesná podoba, umístění a velikost potisku MMN bude prodávajícímu po podpisu této smlouvy.
Ostatní motivy a odstíny zboží budou určeny dle vzorníku a dle domluvy obou smluvních stran.

II.
Kupní cena
1.

Kupní cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za řádné dodání zboží, činí dle
dohody smluvních stran:
a) Kupní cena bez DPH celkem činí:
b) Výše DPH činí:
c) Kupní cena vč. DPH celkem činí:

1 968 142,00
413 309,82
2 381 451,82

Kč
Kč
Kč

2.

Kupní cena je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci výběrového řízení na
veřejnou zakázku a odpovídá ceně zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy:

3.

Sjednaná cena je pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady
prodávajícího vzniklé v souvislosti dodávkou zboží dle podmínek této smlouvy, tj. náklady na
dodávku vč. nákladů souvisejících (doprava, balné, pojištění, celní a daňové poplatky, náklady na
průvodní dokumentaci ke zboží, náklady spojené s inflačními a kurzovými vlivy a další náklady
prodávajícího). Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících
prokazatelný vliv na uvedenou cenu nebo v případě, že se smluvní strany dohodnou na odběru
většího či menšího množství zboží.

III.
Doba, místo a způsob plnění
1.

Prodávající se zavazuje dodat zboží dle této smlouvy v termínu nejpozději do 31. 12. 2021.

2.

Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem termín dodávky zboží
na místo plnění. Prodávající je oprávněn dodat zboží v jedné kompletní dodávce či v několika
menších dílčích dodávkách.

3.

Místem dodání zboží je sídlo kupujícího na adrese: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice.

4.

Prodávající je povinen zabalit dodávané zboží obvyklým způsobem vylučujícím jeho poškození
nebo znehodnocení.

5.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho
převzetí (podpisu předávacího protokolu)

IV.
Platební podmínky
1.

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu uvedenou v čl. II této smlouvy na základě jedné
faktury, která bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
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znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Součástí faktury musí
být předávací protokol či protokoly (pokud byla celá dodávka realizována na základě vícero dílčích
dodávek).
2.

Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
kupujícímu, vystavené po předání a převzetí celého předmětu plnění. V případě, že faktura nebude
obsahovat zákonné nebo smluvní náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět
prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná
běžet znovu v plné výši teprve od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů
kupujícímu.

3.

Kupující je oprávněn pozdržet zaplacení kupní ceny za dodané zboží na účet prodávajícího do
doby odstranění všech vad a nedodělků zboží zjištěných při jeho předání a převzetí, přičemž v
takovém případě neběží lhůta splatnosti případně vystavené faktury (a běží až od odstranění všech
vad zboží).

V.
Záruční podmínky
1.

Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží v délce 12 měsíců.

2.

Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za řádně reklamované vady zboží:
a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží,
b) právo na výměnu vadného zboží,
c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad zboží.

3.

Prodávající je povinen řádně reklamované vady zboží bezplatně odstranit, vyměnit vadnou
dodávku zboží či poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající rozsahu
reklamovaných vad zboží dle požadavku kupujícího, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od
uplatnění reklamace kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VIII.
Sankce
1.

V případě, že prodávající nedodrží termín dodání sjednaný v této smlouvě, uhradí kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny z nedodaného zboží za každý den prodlení.

2.

V případě prodlení prodávajícího s vyřízením reklamovaných na zboží, je kupující oprávněn účtovat
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

3.

V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu
úrok z prodlení ve výši 0,01% z celkové nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.

Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě nemají vliv na případný nárok na náhradu škody
způsobenou porušením smluvní povinnosti.

X.
Zvláštní a závěrečná ujednání
1.

Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení
s dodávkou o více než 45 kalendářních dnů.

2.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že více než 5 % dodávky činí poškozené
zboží nebo zboží, které kvalitativně neodpovídá požadavkům zadávacího řízení a standardu, ke
kterému se prodávající zavázal v nabídce a, ač byl kupujícím upozorněn, nezjednal neprodleně
nápravu.
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3.

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede kupující.

4.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
občanským zákoníkem.

5.

Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou
formou.

6.

Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim
srozumitelný a souhlasí s ním.

7.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka
zadávacího řízení podal do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této
smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze
zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu dle této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou
výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti
prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající
je povinen je dodržet.

8.

Kupující v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na
charakter zakázky kupující zejména požaduje po prodávajícím, aby v průběhu plnění dle této
dohody dodržoval níže uvedené povinnosti:
 aby prodávající prováděl a kontroloval plnění dle této smlouvy v souladu se zásadami norem
řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
 aby prodávající zajistil, že veškeré dodávky potřebné k plnění této smlouvy budou pocházet od
výrobců, u kterých jsou dodržovány odpovídající pracovní podmínky osob podílejících se na
výrobě či produkci, je zakázána dětská práce, není využívána nucená práce a práce v
nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách,
 aby prodávající ve zvýšené míře dbal na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu, ve kterém
to realizace předmětu plnění dle této smlouvy dovoluje, dále je povinen přijímat vhodná opatření
k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního
prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a při realizaci
předmětu plnění zvolit přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší
negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky kupujícího dle této smlouvy.
 aby prodávající dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku
práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou
podílet,
 aby prodávající v případě, že k plnění dle této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění
férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi prodávajícím a
jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky
této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas
hradil dluhy svým poddodavatelům,
a prodávající se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku
kupujícího mu dodržování daných povinností doloží.

9.

Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

10. Nic, co je v této smlouvě uvedené, nepředstavuje obchodní tajemství ani jedné ze smluvních stran.
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11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
příloha č. 1 - Cenová nabídka

V Jilemnici dne ………………………

V Ostravě dne 16.11.2021

Kupující:

Prodávající:

Digitálně podepsal MUDr. Jiří

MUDr. Jiří Kalenský Kalenský
Datum: 2021.11.16 12:02:34 +01'00'

___________________________________
MUDr. Jiří Kalenský
předseda představenstva

podepsal
Ing. Petr Digitálně
Ing. Petr Bukovski
Datum: 2021.11.16
Bukovski
10:44:37 +01'00'
___________________________________
Ing. Petr Bukovski
jednatel společnosti

podepsal
Ing. Imrich Digitálně
Ing. Imrich Kohút
Datum: 2021.11.16
Kohút
12:42:25 +01'00'

___________________________________
Ing. et Ing. Imrich Kohút
člen představenstva
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