Příloha č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky:
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Obchodní a platební podmínky Zadavatele (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci zakázky a to formou uzavření
Smlouvy o spolupráci (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku. Bližší specifikace obchodních podmínek je
uvedena níže. Uchazeč je povinen respektovat předložené obchodní podmínky v
návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí jeho nabídky.
1) Cena dodávky bude proplacena následujícím způsobem:
a. cena zakázky bude hrazena na základě řádného daňového dokladu,
který bude zhotovitelem vystaven v souladu se zákonem č.
235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, po dodání
zakázky. Za datum plnění zakázky se považuje den, ve kterém dojde
k protokolárnímu převzetí vzorků Zhotovitelem. Podkladem pro
fakturaci bude vzájemně odsouhlasený soupis skutečně provedených
výkonů za fakturační období, který bude nedílnou součástí daňového
dokladu..
b. v případě prodlení zadavatele s úhradou jakékoliv faktury a nenapravení
takového porušení zadavatelem ani ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne
obdržení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení
s úhradou faktury, bude zhotovitel oprávněn účtovat zadavateli úrok
z prodlení v zákonné výši z dlužné částky,
c. splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení zadavateli,
d. za datum úhrady zadavatelem se považuje datum odepsání fakturované
částky z účtu zadavatele,
2) Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti
a. náležitosti uvedené v §29 a §29a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění,
b. číslo bankovního účtu zhotovitele registrovaného u příslušného
finančního úřadu,
c. název akce
d. datum splatnosti faktury uvedené ve formátu den, měsíc, rok
e. v příloze písemný předávací protokol se soupisem skutečně
provedených prací
3) Zadavatel může fakturu odmítnout, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo
nebude-li obsahovat všechny údaje uvedené v bodě 2 těchto Obchodních
podmínek. V tom případě̌ se hledí na fakturu jako na nedoručenou. V případě, že
číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na faktuře nebude uveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §96 zákona č.
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o
DPH“), bude zadavatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého
závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část
pak ve smyslu ustanovení §109a Zákona o DPH uhradit přímo správci daně.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §106a Zákon a
o DPH, uplatní se výše uvedené obdobně.

4)

Pokud předmět plnění nebude odpovídat nabídce zhotovitele (respektive
parametrům uvedeným ve smlouvě), pak bude mít zadavatel právo zejména
na:
a.
b.
c.

přiměřenou slevu z ceny,
odstoupení od smlouvy.
smluvní pokutu

Zadavatel bude oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle
svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.
5)

Ve smlouvě zhotovitel uvede kontaktní údaje (e-mail, telefon, kontaktní osobu)
pro případ mimořádného požadavku (STATIM), konzultace a technické
podpory.

6)

Zadavatel bude mít právo od smlouvy odstoupit na základě písemného
oznámení zhotoviteli, a to s okamžitým účinkem ke dni doručení takového
oznámení zhotoviteli, pokud:
a. v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle §136 zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
v platném znění, nebo
b. v případě, že zhotovitel v nabídce uvedl informace nebo předložil
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení zakázky.
c. v případě, že dlouhodobě nebude kvalita a rozsah plnění odpovídat
nabídce zhotovitele.
Odstoupení od smlouvy jako jednostranný právní úkon musí být
učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté,
co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.

7)
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Zhotovitel nebude oprávněn postoupit jakákoliv ze svých práv a/nebo převést
jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy na jakoukoliv třetí
osobu bez souhlasu Zadavatele. §1879 Občanského zákoníku se pro účely
smlouvy nepoužije.
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8)

Zadavatel bude oprávněn bez dalšího převést svoje práva a povinnosti ze
smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

9)

Smlouva nebude obsahovat žádná sankční ujednání k tíži zadavatele, kromě
sankcí uvedených v bodě 1 písm. d těchto Obchodních podmínek.

10)

V případě pochybností o datu doručení písemností jedné či druhé strany se má
za to, že účinky doručení nastaly třetím dnem od odeslání písemnosti.

11)

Text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona
č.106/1999 Sb.

12)

Nabídka zhotovitele bude nedílnou součástí Smlouvy o spolupráci.
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