SMLOUVA k veřejné zakázce SÚKL „Zajišťování komplexních služeb spojených s dodávkou tonerů“

SMLOUVA
„Zajišťování komplexních služeb spojených s dodávkou tonerů“
Kupující:
IČ:
Sídlo:
Bankovní spojení:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka
00023817
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
ČNB, č.ú. 623101/0710

Zastoupený:

PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem

na straně jedné (dále jen „kupující“)
a
Prodávající:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Bankovní spojení: …, č.ú.
Zapsán u:
Zastoupený:
na straně druhé (dále jen „prodávající“)

uzavírají
podle § 409 a násl. Obchodního zákoníku
tuto kupní smlouvu.

ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodávat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu
zboží definované níže touto smlouvou a Přílohou č. 1 a převést na něj vlastnické právo k tomuto
zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v
termínu sjednaným touto smlouvou.
Vymezení předmětu plnění:
•
•

Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu tonery a cartridge ( dále jen „zboží“) do
tiskáren provozovaných kupujícím. Jedná se o tiskárny uvedené v Příloze č. 1
Dodávané tonery musí být schváleny výrobcem tiskáren a jejich použití nesmí omezit
záruku tiskáren.
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•
•
•
•
•
•

Pokud toner obsahuje tiskový válec, musí být v dodávce vždy v dodávaném toneru nový,
nepoužitý.
Pokud toner obsahuje zásobník na použitý toner, musí být vždy v dodávaném toneru
prázdný.
Pokud inkoustová cartridge obsahuje tiskovou hlavu, musí být vždy v dodávané cartridge
nová, nepoužitá.
Pokud toner obsahuje pohyblivé mechanické součásti, musí být v dodávaném toneru vždy
nové, nepoužité.
Prodávající se zavazuje od kupujícího odebrat použité tonery a cartridge a recyklovat je,
případně ekologicky zlikvidovat podle normy ISO 14001.
Výkon ( počet vytisknutých stran tonerem), musí být výrobcem certifikován podle normy
ISO 19752.

ČLÁNEK II.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1) Smluvní strany se dohodly že prodávající bude zboží kupujícímu dodávat na základě
písemných objednávek. Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou činěny formou
emailu na adresu …………(doplní uchazeč) nebo faxu na číslo ……... (doplní uchazeč).
Objednávka bude obsahovat zejména množství a specifikaci objednávaného zboží.
Specifikace zboží bude uvedena jako typ příslušné tiskárny pro kterou kupující hodlá
objednané zboží použít. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do třech
pracovních dnů ode dne objednání.
2) Místem plnění předmětu této smlouvy této smlouvy jsou následují místa:









Šrobárova 48,100 41 Praha 10
B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice
Nám. Míru 2, 320 00 Plzeň
Zámostí 683, 500 01 Hradec Králové
Tř. 17. Listopadu 1790,708 52 Ostrava – Poruba
Puškinova 2,779 00 Olomouc
Jilemnického 2-4,614 00 Brno- Husovice
Stará 25, 602 00 Brno

Převzetí zboží bude potvrzeno podpisem oprávněné osoby za kupujícího a zástupce
prodávajícího na dodacím listu. U podpisů bude uvedeno datum převzetí. Dodávka zboží je
splněná okamžikem převzetí kupujícím. Oprávněnými osobami jsou :
•
•
•
•
•
•
•
•

Praha : Ing.Kosík,p.Jarešová,p.Ješátková
České Budějovice: RNDr. Havlíčková Olga
Plzeň : RNDr. Terezie Víznerová
Hradec Králové : RNDr. Hana Izáková
Brno-Husovice : PharmDr. Ivan Buzek
Ostrava : RNDr. Věra Myslivcová
Olomouc: RNDr. Coufalová Pavla
Brno(Stará ul.): Mgr.Mahovská
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3) Kupující převezme pouze zboží splňující smluvní podmínky stanovené v článcích VI. a VII.
této smlouvy podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
4) V případě prodlení s dodávkou zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové
ceny dodávky zboží za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok
kupujícího na náhradu škody vzniklé pozdním dodáním předmětu kupní smlouvy.

ČLÁNEK III.
CENA
1) Smluvní strany se dohodly, že zboží uvedené v objednávce bude dodáno maximálně za
kupní cenu stanovenou Přílohou č. 1.
2) Tato cena byla stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
3) Kupní cena zahrnuje dopravu zboží do sídla kupujícího
4) Smluvní strany se dohodly, že zboží uvedené v článku I. bude kupující hradit měsíčně na
základě prodávajícím vystavených faktur. Faktura je daňovým dokladem a musí mít
náležitosti daňového dokladu stanovené § 28 zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Faktura bude splatná do 21 dnů od dne prokazatelného doručení faktury
kupujícímu. Faktury budou vystaveny vždy nejpozději do 20.dne měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém bylo zboží dodáno. Vystavené faktury budou kromě náležitostí
stanovených právními předpisy pro daňové doklady obsahovat číslo objednávky kupujícího.
Přílohou faktury budou předávací protokoly o předaném zboží potvrzené zástupcem
kupujícího.
5) V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu
úrok z prodlení ve výši 0,01% z kupní ceny dle konkrétní faktury za každý den prodlení.
6) Kupní cena za zboží bude hrazena v korunách českých.

ČLÁNEK IV.
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
1) Vlastnické právo přechází na kupujícího podepsáním dodacího listu oběma smluvními
stranami dle článku II,bod 2.
2) Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem převzetí zboží od prodávajícího.
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ČLÁNEK V.
JAKOST, PROVEDENÍ, OBAL, BALENÍ ZBOŽÍ A DOKLADY KE ZBOŽÍ

1) Prodávající je povinen dodat zboží smontované, zkompletované, funkční a v množství a
jakosti, jež určuje tato smlouva včetně jejích příloh a musí je zabalit nebo opatřit pro
přepravu způsobem stanoveným v § 420 odst. 4 obchodního zákoníku.
2) Prodávající je povinen při předání zboží předat zástupci kupujícího taktéž veškeré doklady,
jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

ČLÁNEK VI.
ZÁRUKA ZA ZBOŽÍ

1) Prodávající prohlašuje, že dodané zboží odpovídá požadavkům stanoveným touto smlouvou
a předpisům a podmínkám výrobců tiskáren, pro které je dodávané zboží určeno a splňuje
všechny požadavky právních norem platných v České republice pro používání takového
zboží.
2) Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu nejméně 24 měsíců ode dne podepsání
dodacího listu oběma smluvními stranami.
3) Kupující je povinen uplatnit nároky z titulu vad zboží během záruční doby, a to písemně na
emailovou adresu: .............., fax ..........................., nebo na poštovní adresu prodávajícího:
…….. (doplní uchazeč) do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.
4) Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě 5 dnů od okamžiku uplatnění nároku
z titulu vad zboží. Není-li oprava zboží možná, poskytne prodávající kupujícímu ve stejné
lhůtě nové zboží.
5) Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým
poškozením zboží.

ČLÁNEK VII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1) Smluvní strany se dohodly, že závazky plynoucí z této smlouvy zanikají jednostranným
odstoupením od smlouvy učiněným některou ze smluvních stran pro podstatné porušení
smlouvy druhou smluvní stranou, za což je považováno nedodržení doby dodání zboží (3x
za sebou) a nezaplacení kupní ceny zboží do 2 měsíců ode dne splatnosti uvedené na
faktuře vystavené v souladu s touto smlouvou.
2) Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
nebo podle obchodního zákoníku, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro který strana odstupuje.
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3) Smluvní strany jsou povinny si vrátit vzájemně poskytnutá plnění, je-li to možné.
4) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu je možné vypovědět bez uvedení důvodu s 1
měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

ČLÁNEK VIII.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 262 odst. 1 a odst. 2 obchodního zákoníku na tom,
že na jejich vzájemné závazkové vztahy se budou vztahovat příslušná ustanovení
Obchodního zákoníku.
2) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, číslovanými a
datovanými dodatky potvrzenými podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po
dvou stejnopisech.
4) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5) Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla
ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
6) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1.

V Praze dne: .................................

V Praze dne: ..................................

...............................................................
…..............................................................
kupující

prodávající
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Příloha č.1 – Seznam tiskáren

Tiskárna

Max. cena včetně DPH
černého toneru

Max. cena včetně DPH
barevného toneru (všech
barev)

HP LJ 1320N
HP LJ1100
HP LJ1200
Konica Minolta 2300 DL
HP LJ6L
HP LJ5L
HP LJ4L
HP LJ1300
HP LJ2300
HP LJ 2015
DELL 1720dn
Kyocera KM-C2520
Kyocera KM-2560
Canon IP90v
HP ColorLJ2600n
Sharp AR-M531
HP Color LJ3550
Brother MFC-8860DN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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