STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Žádost o výjimku ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec
Stručný obsah: Předmětem výjimky je přímé zadání zakázky na pořízení 8 kusů přetlakových
dýchacích přístrojů Dräeger PSS 4000 pro dobrovolné jednotky hasičů zřizované statutárním
městem Liberec.

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: Pořízení 8 ks přetlakových dýchacích přístrojů pro jednotky dobrovolných hasičů
zřizované statutárním městem Liberec.
Zpracoval:

Popp Lubomír - vedoucí oddělení krizového řízení

Projednáno s:
Předkládá:

Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec
v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání veřejné zakázky"
Pořízení 8 kusů přetlakových dýchacích přístrojů PPS 4000 pro jednotky dobrovolných hasičů
zřizované statutárním městem Liberec"

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti Dräger Safety s.r.o., IČ: 26700778,
DIČ:CZ26700778, Pod Sychrovem I - 64/ čp. 1392, PSČ 10100 Praha 10,

3. uzavření kupní smlouvy se společností Dräger Safety s.r.o., IČ: 26700778, DIČ:CZ26700778, Pod

Sychrovem I - 64/ čp. 1392, PSČ 10100 Praha 10, s kupní cenou ve výši 315.392,- Kč bez DPH /dle
přílohy č. 4 - kupní smlouva/

ukládá
ve spolupráci s vedoucím oddělení krizového řízení uzavřít kupní smlouvu a zajistit realizaci akce;
P: Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML
T: 30.10.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Stručný obsah: Předmětem výjimky je přímé zadání zakázky na pořízení 8 kusů přetlakových
dýchacích přístrojů Dräeger PSS 4000 pro dobrovolné jednotky hasičů zřizované statutárním
městem Liberec.
Jednotky sboru dobrovolných hasičů zřizované statutárním městem Liberec jsou v současné době
vybaveny celkem 34 kusy přetlakových dýchacích přístrojů zn. Dräger. V současné době zbývá ve
vozidlech prvního výjezdu obměnit posledních osm starších dýchacích přístrojů zn. Saturn, tak aby ve
všech vozidlech byly umístěny pouze moderní přetlakové dýchací přístroje.
Jednotky zřizované městem používají dýchací přístroje zn. Dräger, které patří ke špičce mezi dýchacími
přístroji. Přístroje stejné značky používá i Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje / HZS LK/. Tím
je zajištěna jednak kompatibilita vybavení při společných zásazích / např. použití náhradních lahví/, ale
i servis dýchacích přístrojů, protože HZS LK disponuje zkušební stolicí na tento typ přístrojů.
Přístroje se tak nemusí vozit na servis do Prahy do firmy Dräger a město tak uspoří finanční prostředky.
Tím, že jednotky města disponují jedním typem dýchacích přístrojů, snižují se náklady na servis i na
náhradní díly.
Oddělení krizového řízení oslovilo v poptávkovém řízení tři firmy. Jednalo o firmu Dräger Safety s.r.o,
která je autorizovanou, distribuční, servisní a vzdělávací firmou pro ČR německé firma Dräger.
Dále pak byly osloveny firmy SDH plus s.r.o a Probo - NB s.r.o, což jsou dvě největší firmy
v Libereckém kraji dodávající hasičské vybavení.
Všechny tři firmy nabídly zcela identickou cenu, kterou určuje německá centrála, a to 381.615,- Kč vč.
DPH.
Firma Dräger Safety nabídla nad rámec požadované specifikace dýchacích přístrojů 8ks ochranných
brašen na masku v hodnotě Kč 7.900,- za symbolickou jednu korunu za kus, čímž se u ní nabízená cena
zvedla o 10,- Kč.
Cenové nabídky firem viz přílohy 1 - 3.
Vzhledem k tomu, že firma Dräger Safety podala nejvýhodnější cenovou nabídku a jedná se o generální
zastoupení německého výrobce, které poskytuje autorizovaný záruční a i pozáruční servis považujeme
za účelné, zakázku schválit v přímém zadání, a to firmě Dräger Safety
s.r.o.
Nákup dýchacích přístrojů bude financován z rozpočtu odboru kancelář tajemníka, oddělení krizového
řízení.

Doporučení odboru kancelář tajemníka
Souhlasit s přímým zadáním zakázky

Přílohy:
stk118_Město Liberec_PSS 4000_cenová nabídka Dräger Safety
Nabídka_17LB041(2) Probo NB
Cenová nabídka Liberec_DP SDH plus
Drager_Kupni_smlouva 8 ks dýchacích přístrojů
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27.6.2017

Nabídka č.: st.k 118_Město Liberec_PSS 4000 / 2017

Magistrát města Liberce
pan Lubomír Popp
nám. Dr. E. Beneše 1
Liberec 1
460 01

Věc :

Cenová nabídka dýchací techniky Dräger PSS 4000

Vážení obchodní přátelé,
jménem dceřinné společnosti firmy DRÄGER si Vám dovolujeme předložit nabídku
s níže uvedenými obchodními podmínkami :
CENA BEZ DPH:
PLATNOST NABÍDKY:
TERMÍN DODÁNÍ:
DODACÍ PODMÍNKY:
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
SERVIS:

dle specifikace
3 měsíce
cca 4 až 6 týdnů
DDP sídlo objednatele
dle specifikace v kupní smlouvě
na zboží uvedené v této nabídce se vztahuje záruční
lhůta v délce 24 měsíců, není-li uvedeno jinak
záruční a pozáruční servis a sklad náhradních dílů
DrägerService
Čestlice: ing. Jana Chaloupková
tel. 272 011 855, fax 272 767 414
Vítkovice: Václav Kubný
tel. 595 954 513, fax 595 956 272

Doufáme, že tato nabídka odpovídá Vašim představám a těšíme se na Vaši
případnou objednávku.
S přátelským pozdravem
David Klimosz
obchodní zástupce pro Čechy sever a západ
Dräger Safety s.r.o.
IČ: 26700778 DIČ: CZ26700778
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel. +420 272 011 862
Mobil +420 737 246 241
Fax +420 272 767 414
david.klimosz@draeger.com
www.draeger.com
Dräger. Technology for Life ®
Dräger Safety s.r.o. se sídlem Pod Sychrovem I/64, 101 00 Praha 10
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88292
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Nabídka č.: st.k 118_Město Liberec_PSS 4000 / 2017

Název výrobku

Objednací číslo

Cena za 1 ks
bez DPH

Množství
ks

Celková cena
bez DPH

Celková cena
s DPH

Nosič PSS 4000:
v sestavě: anatomický nosič z karbonového kompozitu
Anatomické polstrované ramenní popruhy z nenasákavého materiálu s Aramidem
(protiskluzová úprava, vysoká mechanická odolnost)
snadno ovladatelné kovové seřizovací spony, komfortní polstrovaný bederní pás s protiskluzovou
úpravou a seřizováním "Pull-forward" s kovovými sponami, manometr s integrovanou píšťalou,
středotlaká hadice s rychlospojkou, pro připojení plicní automatiky
Maska FPS 7000:
panoramatický zorník (tvrzený PC), měkká lícnice s dvojitou těsnící linií (odvod tělesné vlhkosti zpodmasky)
černý EPDM, resp. silikon, základní univerzální velikost M2 + další nadstandardní velikosti lícnic a polomasek
průzvučná membrána z Captonu, možnost integrace komunikační sady
Tlakové láhve s ventily Dräger s Excess Flow Valve (EFV):
Výrazně vyšší bezpečnost při manipulaci s tlakovými láhvemi !
Veškeré tlakové láhve jsou standardně dodávány s integrovaným bezpečnostním
ventilem proti prudkému "vyfouknutí" vzduchu při nečekaném prudkém otevření láhve
Šedé ohnivzdorné ovládací kolečko (hruška) s trojzubým gripem pro lepší úchop v rukavicích
Schválení dle normy ČSN EN 144-1:2005, ČSN EN 849:2001, ČSN EN ISO 10297:2006

1

2
3

Akční sety Dräger PSS 4000 s maskou FPS 7000:
Nosič PSS 4000 (dle ČSN EN 137:2006, část 2)
Držák plicní automatiky
Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice)
Maska FPS 7730 M2-P-PC-EPDM, kandahár S-fix, uni
Láhev ocel 6L/300 lehká Extra 5 / 7,5kg, ventil Dräger EFV
Vývod pro 2.plicní automatiku PSS 3000 / PSS 4000 (samice)
Brašna na masku Dräger
Ochranná a transportní brašna pro všechny typy masek Dräger

PSS4000/O/FPSS

34 700,00

8

277 600,00

335 896,00

3358867
DP0001

4 723,00
1,00

8
8

37 784,00
8,00
315 392,00

45 718,60
9,70
381 624,30

Jako bonus k nákupu Vám nabízíme 8ks ochranných brašen na masku v hodnotě Kč 7.900,- za symbolickou jednu korunu za kus.

PROBO-NB s.r.o.
Dodavatel:

NABÍDKA č. 17LB041
PROBO-NB s.r.o.
Rumburských hrdinů 819
473 01 Nový Bor

Odběratel:

17LB041
27.06.2017
28.07.2017

Označení dodávky
63588:dýchací přístroj DRAEGER
PSS 4000 set - maska 7730 s
kandahárem, lahev ocel
6L/300bar, PSS4000/O/FPSS
62916:vývod pro 2. plicní
automatiku DRAEGER PSS3000 /
PSS4000 (samice) k vyváděcí
masce, 3358867

Množství

Konečný příjemce:

Statutární město Liberec, oddělení krizového řízení KT
ul. 1.máje 108/48 (budova Uran)
460 59 Liberec 1
J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

277 600,00

21%

58 296,00

335 896,00

8 ks

4 723,00

37 784,00

21%

7 934,64

45 718,64

66 230,64

381 614,64
0,36

Záruka a servis na zboží 24 měsíce
Způsob úhrady faktura, splatnost 14 dní
Zboží odpovídá všem platným normám EU/ČSN

Ekonomický a informační systém POHODA

Tel.: 485 243 152 p. Popp 720 422 865
485 243 149 p. Fialková

34 700,00

CELKEM K ÚHRADĚ

liberec@probo-nb.cz

575

8 ks

Součet položek
Zaokrouhlení

Vystavil: Hana Kerdová

00262978
CZ00262978

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec

IČ: 05328942
DIČ: CZ05328942
Telefon: 777 182 814
Mobil: 487 723 993, 777 182 833
E-mail: info@probo-nb.cz
www.probo-nb.cz

Nabídka č.:
Datum zápisu:
Platno do:

IČ:
DIČ:

315 384,00

381 615,00

Pro: Město Liberec

Cenová nabídka ze dne 28. 6. 2017
Na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku.
Název

Cena za Počet Cena celkem Sleva v
jednotku
ks
(bez DPH)
%
(bez DPH)

Cena za
jednotku po
slevě (bez
DPH)

Cena celkem po Cena celkem (s
slevě (bez DPH)
DPH)

Set dýchací přístroj
PSS4000/O/FPSS (nosič
4000,maska FPS 7730K,láhev O)
Vývod pro plicní
automatiku

34 700 Kč

8

277 600 Kč

0,00% 34 700,00 Kč 277 600,00 Kč 335 896,00 Kč

4 723 Kč

8

37 784 Kč

0,00% 4 723,00 Kč

Celkem

39 423 Kč

315 384 Kč

37 784,00 Kč

45 718,64 Kč

315 384,00 Kč

381 615 Kč

Uvedené ceny jsou platné po dobu 30 dní.

Věříme, že Vás naše nabídka osloví a stanete se našimi spokojenými zákazníky.
Zpracovala: Pavlína Matějů

Dräger Safety s.r.o.
se sídlem Praha 10, Pod Sychrovem I-64/,čp.1392, PSČ 101 00
IČ: 26700778
DIČ: CZ26700778
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C
88292
zastoupena Hans-Jörgem Kienzleem, jednatelem
bankovní spojení: Expobank CZ
číslo účtu: 5002960112/4000
kontaktní osoba: Zdeněk Vafek, tel.: +420 272 011 851, mobil: +420 737 246 240,
e-mail: zdenek.vafek@draeger.com
(dále jen „Prodávající“)

a

Statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
Ve věcech smluvních: Ing. Jindřichem Fadrhoncem, tajemníkem MML
Kontaktní osoba: Lubomír Popp, vedoucí odd. krizového řízení
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4096142/0800
kontaktní osoba: Lubomír Popp, vedoucí odd. krizového řízení tel.: 485 243 152, mobil:
720 422 865, e-mail: popp.lubomir@magistrat.liberec.cz
(dále jen „Kupující”)
(společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen jako „Občanský zákoník“)
tuto
KUPNÍ SMLOUVU
(dále jen „Smlouva“):
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ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této Smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě
specifikovanému v čl. II. této Smlouvy z Prodávajícího na Kupujícího za podmínek
stanovených v této Smlouvě.
ČLÁNEK II.
PŘEDMĚT KOUPĚ
1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem zboží uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy
(dále jen jako „Zboží“).
2. Prodávající se zavazuje dodat 8 kusů dýchacích přístrojů PSS 4000 s příslušenstvím
specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Dodané
dýchací přístroje musí být nové.

ČLÁNEK III.
PROJEVY VŮLE SMLUVNÍCH STRAN
1. Prodávající tímto prodává Kupujícímu Zboží za níže uvedenou kupní cenu a Kupující od
něj Zboží za kupní cenu uvedenou v čl. IV. této Smlouvy kupuje. Prodávající se tedy
v souladu s předchozí větou zavazuje Kupujícímu Zboží odevzdat a umožnit mu nabýt
k němu vlastnické právo a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj kupní
cenu uvedenou v čl. IV. této Smlouvy.
2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží ve smyslu ust. § 2132 Občanského
zákoníku, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem Zboží teprve úplným
zaplacením kupní ceny uvedené v čl. IV. této Smlouvy.
ČLÁNEK IV.
KUPNÍ CENA
1. Kupní cena Zboží, které tvoří předmět koupě dle této Smlouvy, je Smluvními stranami
sjednána
ve
výši
315.392,Kč
bez
DPH
(slovy
třistapatnácttisíctřistadevadesátdvakorun českých), DPH 21% 66.232,- Kč (slovy
šedesátšesttisícdvěstětřicetdva korun českých) tj. 381.625,- Kč s DPH (slovy
třistaosmdesátjednatisícšestsetdvacetpět korun českých) dále také jako „Kupní cena“.
2. Kupní cena za Zboží bude Prodávajícímu ze strany Kupujícího uhrazena po předání
Zboží, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Prodávajícím se
splatností do 14 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu.
3. Veškeré finanční nároky dle této Smlouvy budou hrazeny bezhotovostním převodem
ve prospěch shora uvedeného bankovního účtu oprávněné strany. Úhradou se dle
dohody Smluvních stran rozumí připsání příslušné částky ve prospěch shora
uvedeného účtu oprávněné strany.
ČLÁNEK V.
PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ
1. Zboží bude Kupujícímu Prodávajícím předáno na základě předávacího protokolu
v místě sídla kupujícího, přičemž okamžik odevzdání a převzetí Zboží se vždy řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. V souladu s čl. III. odst. 2 této Smlouvy je okamžikem nabytí vlastnického práva ke
Zboží Kupujícím okamžik úplného zaplacení Kupní ceny Prodávajícím, přičemž to nemá
vliv na okamžik přechodu nebezpečí škody na Zboží, které se odvíjí od způsobu
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dopravy a dodání Zboží, přičemž se vždy úprava nebezpečí škody na Zboží řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Kupující se zavazuje ihned po převzetí Zboží provést podrobnou prohlídku dodaného
Zboží, a to zejména za účelem ověření kompletnosti dodávky či existence případných
vad Zboží. Kupující se zavazuje Prodávajícímu nejpozději do třech dnů ode dne
převzetí Zboží zaslat písemnou či e-mailovou zprávu o výsledcích v tomto ustanovení
uvedené prohlídky, a to i tehdy byla-li dodávka Zboží bezvadná a kompletní.
ČLÁNEK VI.
ZÁRUKA ZA JAKOST
1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na Zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců od
okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
2. Kupující se zavazuje nárok ze záruky uvedené v článku VI. bodu 1 této Smlouvy u
Prodávajícího uplatnit bezodkladně po jeho zjištění, a to nejpozději do 7 dní ode dne
okamžiku jeho zjištění.
3. Prodávající rozhodne o reklamaci Kupujícího do 5 dní, ve složitých případech do
15 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží,
která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady
musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
ČLÁNEK VII.
INSTALACE A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY
1. Pro, dle této smlouvy, dodané zboží není nutné uvedení do provozu autorizovaným
servisem Prodávajícího, přičemž tato položka není uvedena v kupní ceně.
2. Součástí dodávky Zboží je návod k použití v českém jazyce.
ČLÁNEK VIII.
SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY
1. Servis, uplatnění záruk a náhradní díly pro dodané Zboží:
DrägerService
Ing. Jana Chaloupková
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel: 272 011 855
Fax: 272 011 857
email: jana.chaloupkova@draeger.com
DrägerService
Marek Pludra
Kotkova 4a
706 00 Ostrava - Vítkovice
Tel: 595 957 605
Fax: 595 956 272
email: marek.pludra@draeger.com
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ČLÁNEK IX.
SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od této
Smlouvy odstoupit bez udání důvodu kdykoliv do doby převzetí Zboží Kupujícím,
přičemž v takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu případně již uhrazenou
Kupní cenu či její část, a to bez zbytečného odkladu.
2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny o více než 7 dní Smluvní
strany sjednávají právo pro Prodávajícího na smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z Kupní ceny za každý další den prodlení Kupujícího. Toto neplatí, bude-li prodlení
Kupujícího zaviněno prodlením či nesplněním povinností Prodávajícího.
3. V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním Zboží Kupujícímu o více než 7 dní
Smluvní strany sjednávají právo pro Kupujícího na smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z Kupní ceny za každý další den prodlení Prodávajícího. Toto neplatí, bude-li
prodlení Prodávajícího zaviněno prodlením či nesplněním povinností Kupujícího.
4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 5 pracovních dnů od doručení
písemné výzvy oprávněné strany k jejich úhradě.
5. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku
a sjednávají, že nárok na náhradu škody není povinností k úhradě smluvní pokuty
dle článku IX. této Smlouvy nikterak dotčen, a tedy trvá v nezměněném rozsahu
vedle povinnosti k úhradě smluvní pokuty.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních
dnů;
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI;
c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího;
d) nedodání předmětu plnění v požadovaném množství, jakosti a provedení
dle této smlouvy;
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek
prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude
v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po
dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30)
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení
výpovědi. V takovém případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony,
bez nichž by mohly být zájmy kupujícího vážně ohroženy.

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od
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smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a
povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.
Zveřejnění smlouvy
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které
jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …)
a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů
je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s
§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před
její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před
účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového
plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme
a potvrdí jeho přijetí.

ČLÁNEK XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající
občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou
ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných
dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a
závaznost originálu. Kupující obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží
prodávající.
6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné
vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých
skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v
souvislosti s poskytnutím služeb ujednat. Práva a povinnosti smluvních stran se
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řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních
platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této
smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy.
7. Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány
před příslušnými soudy České republiky.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9. Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části
této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v
celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná,
neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se
musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných
ustanovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se
zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez
zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna
ze smluvních stran.
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. ….. ze
dne ……….
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace dýchacích přístrojů s příslušenstvím

V Praze, dne …………….

V Liberci, dne …………….

Za Prodávajícího

Za Kupujícího

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

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

Hans-Jörg Kienzle

Ing. Jindřich Fadrhonc

jednatel společnosti

tajemník MML
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Příloha č. 1 – Specifikace dýchacích přístrojů s příslušenstvím
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