Kupní smlouva

uzavřená podle ustanovení s 2079 a násl' zákona č.89l2o12 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Smlouva")

1. Smluvní strany

Kupující:
ostravská univezita
sídlo:
Dvořákova 7,701 03 ostrava
zastoupená:
doc. MUDr. Rastislavem Mad'arem,
děka ne m Lékařskéfa ku lty ostravské
lČ:
61988987
DlČ:
cZ61988987
bankovníspojení: ČNB ostrava
č. účtu:
93176110710

u n

Ph.D., MBA, FRCPS

ive rzity

(dále jen ,,Kupující"nebo ,,oU" nebo ,,Zadavatel")

Prodávající:
Askin & Co. s.r.o.
sídlo:
Úprkova 1450111,741 01 Nový Jičín
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v ostravě, oddíl C, vloŽka 10512
zastoupená:
lng. Michaelou Novákovou, jednatelkou
lČ:
48399965
DlČ:
cZ48399965
bankovníspojení. Čsog a's., pobočka Nový Jičín
č. účtu:
105787710300
(dále jen,,Prodávaj ící")

2. Základní ustanovení
2.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na veřejnou
zakázku ,,Přístrojové vybavení oftalmologie LF oU ll." v rámci projektu
operačníhoprogramu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen ,,oP \AA/")

s názvem

Simulačnícentrum "Cvičná nemocnice''

s

reg.

č.

cz'o2'2.67lo.0l0.0l18-057/0013366, pro část 5 veřejné zakázky,,Sada
přímého oftalmoskopu s retinoskopem a sada vyšetřovacích čoček".

2.2.

Smluvní strany prohlašují,že údď1e v článku 1. této Smlouvy a taktéŽ
oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření
Smlouvy. Smluvní strany se zavazqí, že změny dotčených údajůoznámí
bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, Že osoby podepisující tuto
Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Předmět koupě
3.í. Předmětem této Smlouvy je dodávka 2 sad přímého oftalmoskopu
s retinoskopem, 2 ks stolních nabíječekpro 2 přístroje a 1 sada vyšetřovacích
čoček(5 ks) pro Lékařskou fakultu ostravské univerzity v rámci projektu
operačníhoprogramu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen ,,oP VW") s

názvem Simulačnícentrum ''Cvičná nemocnice''

s reg.

č.

Cz.o2'2.67l0.ol0'0l18_057/0013366, specifikovaných vPříloze č. 1, která je
nedílnou součástítéto Smlouvy (dále jen ,,zboŽí").

3.2.

Prodávajícíse zavazuje odevzdat Kupujícímu zboŽí uvedené v čl. 3.1.
a umoŽnit Kupujícímu nabýt ke zbožÍvlastnické právo. Kupujícíse zavazuje
zboŽí převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

3.3.

Prodávající předá Kupujícímu veškerou dokumentaci vztahujícíse ke
zboŽí, která je potřebná pro nakládání se zboŽim a pro jeho provoz, nebo

kterou u-yŽaduji příslušnéobecně závazné právní předpisy a českéa evropské
normy CSN a EN (návod k pouŽití/obsluze v českém,technická dokumentace,
pokyny pro údžbu,prohlášení o shodě, protokoly o verifikaci a/nebo kalibraci
technických parametrů předmětu , záručnílisty apod.).

3.4.

Jakost, provedení, vlastnosti a dalšíspecifikace zbožÍvčetně jeho
mnoŽstvíjsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy.

3.5.

Dodávkou zboŽi dle této Smlouvy se rozumí dodávka všech
poŽadovaných prvků, jejich doprava na místo plnění, uvedení do provozu vč.
případné kalibrace a dalšíhopotřebného nastavení dle pokynů výrobce,
zaškolení pověřeného pracovníka, uŽivatelská dokumentace, návod k pouŽití
a údržbě(tištěná i elektronická podoba v českémjazyce), záručnílisty,
zabezpečenízáručníhoservisu, preventivní servisní prohlídky dle doporučení
výrobce, opravy poruch a závad, tzn. uvedení zařízení do stavu plné
vyuŽitelnosti jejich technických parametrů.

3.6.

Prodávající prohlašuje, Že:
3.6.1. je výlučným vlastníkem zboŽi, které Kupujícímuodevzdá,
3.6.2. zboŽíje nové (tzn. nepouŽité, ani repasované),
3.6.3. zbožímá vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a není-li takového
ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo
které Kupujícíočekával s ohledem na povahu zboŽi,
3.6.4. zboŽí se hodí k účelu,ktený vyplývá zejm. z této Smlouvy,
3.6.5. zbožívyhovuje poŽadavkům právních předpisů,
3.6.6. zboŽi je bez jakýchkolijiných vad, a to i právních.

3.7.

Prodávající je při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen
dodžet platné technické normy a ekologické poŽadavky a veškerépouŽité
obaly budou šetrnék Životnímu prostředí.

4. Lhůta' místo a způsob pInění

4.1.

Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě nejpozději

do 10 týdnů ode dne nabytí účinnostitétoSmlouvy'

4.2.

Místem odevzdání zboži je Lékařská fakulta ostravské univerzity,
Syllabova 2879119, 703 00 ostrava Vítkovice
(dále také

4.3.

'místo

plněnÍ" nebo ,,místo dodání").

osobou oprávněnou za Prodávajícího je lng. Tomáš Matuš, tel

737 283 862, 556 701782, e-mail: askin@askin.cz

4.4.

osobou odpovědnou za převzetí předmětu plnění je lng. Silvie
Procházková _ biomedicínský technik - projekt Cvičná nemocnice, e-mail:
silvie.prochazkova@osu.cz , tel. 553 464 062, mob. 603 224 537.

4.5.

odevzdání zboŽí bude potvrzeno podpisem oprávněných osob
Prodávajícího a Kupujícíhona protokolu o odevzdání zboŽí s uvedením data
odevzdání zboŽí.

4.6.

Kupující po odevzdáni zbožíprovede kontrolu zjevných vad. Zjistí-li
Kupující,Že zbožímá vady, oznámi to Prodávajícímu nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne odevzdáni zboŽí. Má se za to, Že dnem

následujícím po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne odevzdání zboži, aniŽ by
Kupujícíoznámil Prodávajícímu existenci vad, Kupující zbožípřevzal.

4.7.

Kupujícínení povinen převzít zboŽí, které vykazuje vady, přestoŽe by
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému uŽívánízboŽí nebo
jeho uŽívánípodstatným způsobem neomezovaly. Nepřevezme-li Kupující
zboŽí z tohoto důvodu, hledí se na ně, jako by ProdávajÍcím nebylo
odevzdáno a Prodávajícíje v prodlení oproti lhůtě dle čl' 4.1' Smlouvy se
všemi důsledky, které jsou s tím spojeny.

4.8.

Pokud věc vykazuje vady, popř. pokud Prodávající neodevzdal
Kupujícímu některou zvíce kusů jedné poloŽky zboži ve smluvené lhůtě,
přičemŽ mělo být na základě této Smlouvy odevzdáno více kusů jedné
poloŽky zboŽÍ, a Kupujícíse přesto rozhodne odevzdané zboži
od Prodávajícího převzít, má se zato, že Prodávající splnil závazek odevzdat
věc s vadami. Prodávající v takovém případě není v prodlení s odevzdáním
věci. Při oznamování a odstraňování vad věci dle tohoto článku postupují
smluvní strany přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad věci
uvedenými v čl. 8 této Smlouvy. Takto oznámené vady se Prodávající
zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem Kupujícíhobezodkladně,
nejpozději však do 10 dnů ode dne jejich oznámení Prodávajícímu.

5. Gena a platební podmínky
5.í. Celková kupní cena za předmět koupě dle čl. 3 této Smlouvy byla
dohodou smluvních stran stanovena ve výši:

DPH 98 200'00 Kč
DPH
20 622,00 Kč,
s DPH
íí8822'00 Kč
bez

5.2.
5.3.

Rozpis celkové kupní ceny je součástíPřílohy ě. 1 této Smlouvy

Sjednaná kupní cena je konečná a není moŽné ji překročit. Prodávající
prohlašuje, Že kupní cena obsahuje jeho veškerénutné náklady spojené
s řádným a včasným splněním závazkŮ dle této Smlouvy, zejm. s řádným

odevzdáním zbožíKupujícímua souvisejícím plněním dle
Smlouvy.

čl. 3.5.

této

5.4.

Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného
Prodávajícím po převzetí zbožíKupujícímse splatností do 30 dnů ode dne
doručenídaňového dokladu Kupujícímu. KaŽdý daňový doklad (faktura) bude
obsahovat náleŽitosti daňového a účetníhodokladu podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 23512004 sb.,
o daniz přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále údaj' že zboží
bude hrazeno z projektu oP WV Simulaění centrum "Cvičná nemocnice"
s reg. č. cz.02.2.67/0.0/0.0/í8-057/0013366. Daňový doklad nesplňující
předepsané náleŽitosti bude Kupujícímvrácen do dne splatnosti daňového
dokladu k opravě, lhůta splatnosti počínáběŽet znovu ode dne doručení
opraveného či nově vystaveného daňového dokladu. K faktuře bude přiloŽen
dodací list s uvedením názvu a ceny zboŽí.

5.5.

Prodávající je povinen zasílat faktury elektronickými prostředky na
adresu financni. uctarna@osu.cz.

5.6.

Povinnost Kupujícího uhradit fakturu
příslušnéčástky z účtuKupujícího.

5.7.

je splněna dnem

Prodávající přebírá nebezpečízměny okolností ve smyslu

odst. 2 zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník").

5.8.
5.9.

odepsání

$

1765

znění pozdějších

Kupujícíneposkytne Prodávajícímu Žádnou zálohu

V případě vyuŽití poddodavatelů zajistí Prodávající řádné a včasné
plnění finančníchzávazkŮ svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné
plnění se povaŽuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za
plnění poskytnutá prodávajícím k provedení závazkŮ vyplývajících ze
smlouvy, a to vŽdy nejpozději do 15 dnů od obdženíplatby ze strany
objednatele za konkrétní plnění (pokud jiŽ splatnost poddodavatelem
vystavené faktury nenastala dříve).

Prodávající se zavazýe přenést totoŽnou povinnost do dalšíchúrovní
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šířenítéto
povinnostitéŽ do niŽšíchúrovnídodavatelského řetězce.
objednatel je oprávněn poŽadovat předloŽení dokladů o provedených
platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a
poddodavateli. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání
smlouvy se povaŽuje za podstatné porušení smlouvy s moŽností odstoupení
objednatele od této smlouvy. odstoupení od této smlouvy je v takovém
případě účinnédoručenímpísemnéhooznámení o odstoupení od smlouvy

druhé smluvnístraně.

6. Smluvní pokuty
6.1. V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním zboŽi Kupujícímu
oproti lhůtě stanovené v čl. 4.1. je Kupujícíoprávněn poŽadovat na
Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 o/o z kupní ceny nedodaného zboŽí
(včetně DPH) zakaŽdý izapočatý den prodlení

6.2.

V případě prodlení Prodávajícího s plněním povinností stanovených
v čl. 8.12. této Smlouvy je Kupujícíoprávněn poŽadovat na Prodávajícím
smluvní pokutu ve výši 300 Kč zakaŽdý i započatý den prodlení.

6.3.

V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury proti sjednanému
termínu je Prodávající oprávněn poŽadovat na Kupujícímsmluvní pokutu ve
výši 0,1 o/o z dluŽné částky zakaŽdý i započatý den prodlení.

6.4.

Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění
Kupujícího poŽadovat náhradu škody způsobenou porušenímpovinnosti ze
strany Prodávajícího, které je zajištěno smluvní pokutou. To platí i tehdy,
bude-li smluvní pokuta sníŽena rozhodnutím soudu.

7. Nebezpečíškody nazboŽi a přechod vlastnlctví
7.1. Nebezpečíškody na zboŽí a vlastnické právo ke zboŽí přechází
na Kupujícíhov okamŽiku jeho převzetí Kupujícím.
8. Záruka za jakost, Práva z vadného pInění

8.1.
8.2.

Zbožíjevadné,neodpovídá_litétoSmlouvě'

v době

Práva Kupujícíhoz vadného plnění zakládá Vada, kterou má zboŽí
jeho odevzdáni, v době mezi odevzdáním zboŽi a počátkem běhu

záručnídoby nebo v záručnídobě.

8.3.

Smluvní strany sjednávají, Že zboŽí bude odpovídat této Smlouvě

i po smluvenou záruční dobu.

8.4.

Prodávající se zavazqe poskytnout na zboŽí záruku za jakost, přičemŽ
záruční doba činíminimálně 24 kalendářních měsícůode dne převzetí zboŽí,
není-li v záručnímlistu nebo v jiném prohlášení o záruce stanovena záruční
doba delší.Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém
rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboŽi.

8.5.

Záruční doba začínáběžet ode dne převzetí zboŽí Kupujícím.Je-li
zbožíKupujícím převzato s alespoň jednou vadou, počíná záručnídoba běŽet
aŽ dnem odstranění poslední vady. Podobně bylo-li zboŽi Kupujícím převzato
i přesto, Že Prodávající neodevzdal některou z poloŽek zbožíve smluvené
lhůtě, počínázáručnídoba běŽet aŽ dnem odevzdání chybějící poloŽky zboŽí.

8.6.

Záruční doba dle předchozího odstavce neběŽí po dobu, po kterou
KupujícínemůŽe zboŽí uŽívat pro vady, za které odpovídá Prodávající,

tedy i z důvodu jejich řešení.

8.7.

Má-lizboží vadu (vady) má Kupujícíprávo:
.1. na odstranění vady dodáním nového zbožíbez vady
8.7 '2. na odstranění vady dodáním chybějícího zboži,
8.7

8.7.3. na odstranění vady opravou zboŽí (e-li vada

opravou
odstranitelná),
8.7.4' na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
8.7.5. odstoupit od Smlouvy.
Kupující je oprávněn si zvolit a uplatnit kterékoli z výše uvedených práv
dle svého uváŽení a s přihlédnutím k charakteru vady, příp. zvolit a uplatnit
kombinaci těchto práv. Kupujícísdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil
zároveň s oznámením vady nebo bez zbytečnéhoodkladu po oznámenívady.

8.8.

PoŽadavek na odstranění vad Kupující uplatní u Prodávajícího
nejpozději poslední den záručnídoby, a to oznámením kontaktní osobě
Prodávajícího v písemné podobě nebo elektronicky na e-mail kontaktní osoby
(dále také jen ,,reklamace"). l reklamace odeslaná Kupujícím poslední den
záručnídoby se povaŽuje za včas uplatněnou. V reklamaci Kupujícíuvede
alespoň popis vady a/nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob,
jakým poŽaduje vadu odstranit.

8.9.

Prodávající se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 pracovních dnů ode
dne jejího doručeníoznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává. Pokud tak
Prodávající vuvedené lhůtě neučiní,má se za to, Že reklamaci uznává
a Že vadu odstraní v souladu s touto Smlouvou.

8.10. l v případech, kdy Prodávajícíreklamaci

neuzná, je povinen vadu
odstranit. V takovém případě ProdávajícíKupujícího písemně upozorní, Že se
vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění
vady od Kupujícího.

8.íí.

Pokud Prodávající reklamaci neuzná, můŽe být její oprávněnost
ověřena znaleckým posudkem, kteÚ obstará Kupující.V případě,
Že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná,
ponese Prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo
Kupujícího na bezplatné odstraněnÍ vady i v tomto případě vzn|ká dnem
doručenÍreklamace Prodávajícímu. ProkáŽe-li se, Že Kupujícíreklamoval
neoprávněně, je povinen uhradit Prodávajícímu prokazatelně a účelně

vynaloŽené náklady na odstranění vady.

8.12.

Reklamované vady se Prodávajíci zavazuje odstranit v souladu
s uplatněným právem Kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode
dne doručeníreklamace, a to i v případě, Že odstraňování vady provede
Prodávající třetí osobou, pokud nebude smluvními stranami písemně
dohodnuto jinak. V případě opravy proběhne jeji zahé4enínejpozději do 5
pracovních dní od nahlášení závady.

8.í3.

Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování
vad zboŽí veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly vady řádně a včas
odstraněny. Prodávající je povinen zejm.:
8.13.1. v případě odstranění vady dodáním nového zbožídodat nové
zboŽi na tutéŽ adresu, kde bylo Kupujícímu odevzdáno
nahrazované zboŽi, a
8.13.2' převzít zboží,jehoŽ vada má být odstraněna opravou, k opravě
v místě, kde bylo Kupujícímu odevzdáno, a po provedení opravy
opravené zbožíopět v tomto místě předat Kupujícímu.
Převzetí zboži k odstranění vad a následné předání zboŽí po odstranění vad
proběhne vŽdy v pracovní dny v době od 9:00 do í6:00 hod., nebude-li mezi
Prodávajícím a Kupujícímdohodnuto jinak.

8.14.

V případě, že Prodávající neodstraní vadu

ve lhůtě dle čl. 8.12.
Smlouvy, nebo pokud Prodávající odmítne vadu odstranit,

je Kupujícíoprávněn vadu odstranit na své náklady a Prodávajícíje povinen
Kupujícímuuhradit náklady vynaloŽené na odstranění vady, a to do 10 dnů
ode dne jejich pÍsemného uplatněnÍ u Prodávajícího. V případech' kdy ze
záručníchpodmínek vyplývá, Že záručni opravy můŽe provádět pouze
autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv
ze záruky, smí Kupujícívadu odstranit pouze vyuŽitím sluŽeb autorizované
osoby.

8.í5.

Prodávající je povinen v průběhu záručnídoby provádět bezplatně
veškeréservisní úkony, jejichŽ provedením podmiňuje platnost záruky.
Termíny servisních úkonůbudou stanoveny dle provozních moŽností
kupujícího.

8.í6.

Uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím, jakož i plnění jim
odpovídajícíchpovinností Prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno
s poskytnutím jakékoli dalšíúplaty Kupujícího Prodávajícímu, příp. jiné osobě.

9

ostatní ujednání
Kupujícíjepovinným subjektem dle zákona č.34012015 Sb., o registru
smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Prodávající bere na vědomí a

9.í.

výslovně souhlasí s tím, Že tato Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků
podléhá uveřejněnív Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehoŽ

spráVcem je Ministerstvo vnitra). Kupujícíse zavaz$e, Že provede uveřejnění
této Smlouvy dle příslušnéhozákona o registru smluv.

9.2.

V souladu s ustanovením $ 219 zákona č. 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, Kupujícíuveřejní na svém profilu zadavatele v případě, Že
celková kupní cena je vyššíneŽ 500 000 Kč, Smlouvu včetně všech jejích
změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plněnítéto Smlouvy.

9.3.

Kupujícízveřejní Smlouvu včetně všech jejich změn a dodatků dle
odstavce 9.1. a 9.2. tohoto článku v plném znění. V případě, Že Smlouva nebo
dodatek obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle S 504 obč'
zákoníku, osobní/citlivé Údaje, práva duševníhovlastnictví či jiné informace,
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný
přístup k informacím (dále jen ,,chráněné informace"), je Prodávající povinen
nejpozději v den uzavření Smlouvy tuto skutečnost sdělit Kupujícímu,tyto
informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto
části Smlouvy (chráněné informace) pak Kupujícímnebudou uveřejněny.
V opačnémpřípadě je Prodávající seznámen se skutečností, Že zveřejnění
Smlouvy v plném znění dle citovaných zákonů se nepovaŽuje za porušení
obchodního tajemství a Že Smlouva neobsahuje anijiné chráněné informace a
Prodávající s jejím zveřejněním výslovně souhlasí.

9.4.

Tato smlouva v případě, Že celková kupní cena je vyššíneŽ 50 000 Kč,
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnostidnem uveřejnění smlouvy v
Registru smluv. V případě, Že celková kupní cena je niŽšíneŽ 50 000 Kč,
smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího uzavření. o této skutečnosti
kupujícíprodávajícího uvědomí.

9.5.
o

ProdávajícÍ je dle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č). 3201200'1 Sb.,
finančníkontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finančníkontroly.

9.6.

Prodávající se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální
zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícímse na plnění smlouvy
férovéa důstojnépracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními
podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň
minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy.
Prodávajícíje povinen zajistit splnění poŽadavků tohoto ustanovení smlouvy i
u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto
ujednání smlouvy se povaŽuje za podstatné porušenísmlouvy s moŽností
odstoupení objednatele od této smlouvy' odstoupení od této smlouvy je v
takovém případě účinnédoručenímpísemnéhooznámení o odstoupení od
smlouvy druhé smluvní straně.

9.7.

Prodávajícíje povinen umoŽnit všem subjektům oprávněným k výkonu
z jehoŽ prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejícíchs plněnim zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy Čn rjejicn archivaci (zákon č. 563/'1991 Sb., o účetnictvi,azákon č.
23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tyto doklady budou uchovávány
způsobem stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty oprávněné k
výkonu kontroly mají právo přístupu i k těm částem nabídek, smluv a
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních
předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnostl) za
předpokladu, Že budou splněny poŽadavky kladené právními předpisy (např.
kontroly projektu,

zákonem č,. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění).
oprávnění kontroly dle předchozí věty se vztahuje i na případné
su

bdodavatele Prodávajícího.

9.8.

Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento
smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů,
zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

9.9.

Smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech s platností originálu
akaŽdá ze smluvních stran obdžípo jejich podpisu jedno vyhotovení, pokud

je Smlouva uzavřena v listinné podobě.

9.í0.

Tato Smlouva můŽe být měněna nebo doplňována pouze písemnými
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

9.íí.

Kupujícíje oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně
odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba
poskytovatele finančníchprostředků (např. MŠMDKupujícímu, nebo Kupující
nebude disponovat dostatečnými finančnímiprostředky, nebo Že výdaje, které
by Kupujícímuna základě Smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním
subjektem, označeny za nezpůsobilé.V takovém případě Prodávající nebude
uplatňovat nárok na náhradu škody a případné prodlení s placením daňových

dokladů z tohoto důvodu'

9.12.

Prodávající se zavazuje, Že na fakturu uvede vŽdy takové bankovní
spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení
a splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to
vyŽaduje zákon č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o DPH"), aby se Kupujícínedostal
do pozice ručitele za odvod DPH za Prodávajícího z důvodu platby
na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet.

9.í3. Pokud se

do

Prodávající
data splatnosti faktury stane
plátcem
tzv. nespolehlivým
DPH ve smyslu ustanoven $ 106a zákona o DPH
a Kupujícíse tak dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručíza odvod
DPH ze strany Prodávajícího, je Prodávající povinen o této skutečnosti
Kupuj ícíhobezodkladně informovat.

9.14.

Pokud se Kupujícídostane do pozice, kdy ze zákona ruči za odvod
DPH za Prodávajícího (např. z důvodůpopsaných v bodě 9.12. nebo 9.13.
tohoto článku), je Kupující oprávněn uhradit Prodávajícímu hodnotu faktury
pouze ve výši bez DPH a DPH odvést na účetmístně příslušnéhofinančního
úřadu Prodávajícího a Prodávajicí s tímto postupem souhlasí. Dále v případě,
Že nastanou skutečnosti uvedené v bodě 9.13' tohoto článku, má Kupující
také právo pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, neŽ mu
Prodávající sdělí číslotakového bankovního účtu,kteý je veden v české
bance a je zveřejněn finančnímúřadem. Závazek se tím v obou případech
povaŽuje za splněný řádně a včas a Kupujícíse nedostává do prodlení
s úhradou. Prodávajícípro tento případ prohlašuje, Že jeho místně příslušným
finančnímúřadem pro DPH je FÚ Nový Jiěín a Že v případě změny místně
příslušnéhofinančníhoúřadu bude Kupujícíhoo této skutečnosti neprodleně
informovat, jinak Prodávajícíponese případnénáklady plynoucí ze

skutečnosti, Že částka DPH nebyla včas poukázána správnému finančnímu
úřadu.

9.í5.

Ustanovení 9.12' aŽ 9.14' se týkají Prodávajícího, kterému je přiděleno
českéDlČ.

9.í6.

Prodávající je povinen Kupujícímuuhradit veškerou škodu, která
mu vznikne nedodrŽením povinností uvedených výše v tomto článku, a navÍc
je Kupujícíoprávněn odstoupit od této Smlouvy. odstoupení se stává účinným
dnem jeho doručeníProdávajícímu.

9.17.

Smluvní strany po přečteníSmlouvy potvrzují, Že obsahu Smlouvy
porozuměly, Že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a váŽnou vůli,
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této
skutečnosti ji podepisují.

Přílohv:
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č' 2 _ Podrobná technická specifikace předmětu plnění

Za Kupujícíhodne

doc. MUDr.
Rastislav Maďar,
Ph.D., MBA,
FRCPS

Digitálně podepsal doc.
MUDr. Rastislav Maďar,
Ph.D., MBA, FRCPS
Datum: 2021.09.14
16:44:49 +02'00'

doc. MUDr. Rastislav Mad'ar, Ph.D.,
MBA, FRCPS
děkan Lékařskéfakulty ostravské univezity

ZaProdáva1ícího dne
Digitálně podepsal Ing.

Ing. Michaela Michaela Nováková
Datum: 2021.08.30
Nováková
16:16:17 +02'00'
lng. Michaela Nováková,
jednatelka Askin & Co. s.r.o.

P íloha č. l_ l-echnická specilikacc nabízeného plnění

P ístrojové vybavení oftalmologie LF oU II.

((]častníkuvcrlcANo.llodnotou

Popfu psrrmetÍu

(l\abítlka trastníka musí spl ovat všechny nížcuvedené

poŽadavky a |)arametly spccifikacc. [] paranrctru vymczen ch
minimální ncbo marimálně rtrvní ne btr roznazím hodnot, musí
nabídka ričastníka vvhovět alespo stanovcn ;rcžarlované
ri

rov

n i..;

Účrrtníkcm nabízená bodoote

rozumi splnčníuveden h<rparamelru.Vp ípadč',žejevtcchnick spcciíikaci
je nutno uv st konkrétníhodnotu, ktcr jím nabízen(' včci dosahují. Má sc za to, Že

uvctlcno rozmczí rozmčru/v 'konu aporl.'
pokud ritlastník neuvcdc některou poÍatlovanou hodnolu' jím nabízcné věci tlosahuií mininrální hodnoty uvcdcné zadavatclcm
ve sloupci ''po;risparametru''.Vp ípar|čprrloŽky |ltorlcl_typovt'/v robníor'načcnia V robcc jeričastníkprrvinenuv st
konkrétníoznače ni!název. íičastníkuvedent' hodnoty garantuje.)

Z daj uveilcn ch r častníkemmusí b t z.ícjmé,Ť.e ričaslníkem labízenéLboŤ"i spl uje popis parametru/minimální Ícchnicki.
poŽarlavky stan<rvcné zadavatelem - ríčastníkuvcdc splnění požadovan ho l)arametru ovč itcln nr zpirs<lbem. na;l konkrí.tnírn
'
o<lkazem na k1talogové, t chnicki' listy' v krcsy' wcbov stránky produkÍu, apod.)

Model - typové/v robní oznsčení

Položka č.7 Sada p imého oftalmoskopu s retinoskopem

Prím oftalmoskop Keeler

SpeciaIrst a Štěrbinovy

retinoskop

Počet kusri: 2 ks

Keeler

Ltd

Rozsah nastarcni dioptrll minlmálně od _36 do + 36 D. a to s krokem po l
l_)

5větla LED

ANO

- oftalmoskop Specralrst od +44D

ANO

ovlidáni svčtla pomoci jednoho prstu

v

mlnlmálnim rozsahu

1

009'"

_

306'

-

LED

ANO

Vhodny" pro uzkc zorntčkv

ANO

Odolny v ci prachu

ANO

('elkem mln apcrtuly vclky spot' sti'cdni spot. maly spot. slim.1l\ačni
hvězda. Dolovina spotu a modď Í'lltr (kobaltoví' ) | Íed-tioe llltr (zelenÝ

)'

ANO

Batcric l,r-ron

ANO

Stolni nabi1ečka pro dva pi'istroje

ANO

llLr

ANO

l.El)

Hlavička retrnoskopu LED
()bě hlavy LED1c rnoŽnost vzájcn]nč kombinovat sJednou ručkou' ručka
vČctně batcrie

do'45D krok po

ANO

Ergonorntcké kovovÚ tčlo'

Součlsti dodávky1e t!rd,i plastov}' obal pro snadny transpon

{et.html

ANO

Ásl'crrcky systém. kter1 rntntnlalizujc odrazy světla od rohovky

rcku otialmosLopu

robce

Účrstnftem nabíroná hodnota
}rnps://ww.kcoleaco.ukhpeclall3t{pllth'lmorcop3struak-ÍEtlnoscop

'l'yp

V

ANO

ANo '2 ruko]etl Vcetně Ll-on baterle
ANO

1D

UK

Model

Položka č. E Sada vyšet ovaclch čoček

_

V

typovér! robeÍ oarčcnÍ

robce

Volk, USA

Volk Super FielcÍ NC

https://rww.volk.coíÍ píoductďsup r-fi ld-Elit]aÍntrlens?jrcs=í&-sid=69808bE1&-8s=r

Počet kus

:

í ks

Vyšet ovaci čočkamá maximálni zvětŠeni 0'7 x

ANO

Minimální pracovni vzdálenost od rohovkyje 7 mm

ANO-7mm
ANO

Pomocí vyšet ovaci čočky,lze vyšet it fundus

Maxinálni uhel pohleduje

l

l

ANO

"

ANO

Sada obsahuje 5 ks r'yšet ovacích čoček'

Celková nrbÍdková ccnr vc ciné zrk'lzkv:
Položka
7

Sada

n imého oíialmoskonrr

s

Cclkovtl nlbÍdková cenr bcz DPH

Počet kus

DPH
Áo 7oo (n

refinoskonem

l
ada wšet ovacich čoček
Nabídková cena YZ CELKEM

- 0.76x

I

rl

R sÁ7 ÓÍ)

cenr vč. DPH
Ka

57 500.00 Kč

l2 075_m Kč

9t 2mín Kč

20 22.mKt

49 247.00 Kč
69 575 0o Kč

ilt

t22.00

K!

Příloha č. 2 kupní smlouvy

Tvp:
Výrobce

Přímý oftalmoskop Keeler Specialist

Keeler Co., Ltd., Velká Británie

Ručnípřenosný přímý oftalmoskop

Asférický optický system
Dioptrické kroky: +44 až -45 D
Různéapertury a filtry: velký spot, střední spot, malý spot, slim' fixaěníkšíž,modý filtr
(kobaltovy), red-free filtr (zelený)
Zdroj světla: LED
ovládrání světla pomocí jednoho prstu v rozsahu |00%

Ztůená optická hlava umožňuje bližšípřístup k oku a širšízorné pole
Dobíjitelná rukojeť

NabíjecíLi-on baterie 3,6

V

Skleněná optika

Tvp:
Výrobce:

Přímý štěrbinoý retinoskop Keeler Professional
Keeler Co., Ltd., Velká Británie

Výběr opěrky obočípro nositele
Patentovaná kontrola neutralizace

býlí
:

Umožňuje rychlé potvrzení neutralizace změnou paprsku z divergentního na konvergentní
Patentované přesné magnetické ovládání:
360stupňoqý přístup k jedinému ovládaní otáčenía konvergence.

Dvě moŽnosti clony:
4 mm pro optimalizaci jasu sítnicovéhoflexu.

I,7 mmpro optimalizaci rozlišení flexe sítnice

Sada přímého oftalmoskopu s retinoskopem v tvrdém plastovém obalu pro snadný transport
Součástí dodávky _2 sady

ilBs

IT

rl

Stolní nabíiečkapro 2 přístroie

Součástídodávky-2ks

Sada

h čoček

Typ:
Výrobce:

Super Field NC
Volk, USA

Maximální zvětšení 0.76x
Pracovní vzdálenost 7 mm
MoŽnost vyšetření fundu
Zorné pole:95o

l

116"

Součástí dodávkyje 5 ks vyšetřovacích čoček

Volitelná barva vyšetřovací čočky- 7 barev
MoŽnost gravírování zdarma: na vyšetřovací čočku:14 znaki včetně mezer
na pouzdro vyšetřovací čočky:17 znaki věetně mezer

