Dotaz:
Dovoluji se Vás zeptat k zakázce – „Výroba immunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1,
SARS-CoV-2, MERS, EBOLA“ na přiložené dokumenty.Nenašla jsem na stránkách e-zaku v přílohách
Návrh smlouvy.
Odpověď:
Návrh smlouvy nebyl zadavatelem stanoven. Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci
veřejné zakázky ve formě níže uvedených bodů, na nichž zadavatel bezvýhradně trvá. Zadavatel
požaduje zapracovat níže uvedené body do návrhu kupní smlouvy, který bude předložen v rámci
podané nabídky. Tedy varianta, kdy návrh smlouvy bude vycházet přímo od účastníka veřejné
zakázky.
Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu technologii podle specifikace uvedené v zadávací
dokumentaci VŘ.
1. Prodávající se zavazuje, že technologie bude bez vad a v souladu s požadovanou technickou
specifikací a splňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách zakázky.
2. Dodána bude nová a nepoužitá technologie (s výjimkou zkušebního provozu)
3. Splatnost faktur nejpozději v den expedice technologie ze závodu prodávajícího.
4. Kupující neposkytuje zálohy
5. Místo plnění je na adrese: Poliklinika Galenia, Tepelská 137/3, Mariánské Lázně, 353 01
6. Plnění smlouvy bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy, přičemž závazná dodací lhůta je
stanovena do 70 dnů od uzavření smlouvy.
7. Prodávající zajistí složení stroje a ustavení na určené místo ve výrobě, uvedení stroje vč.
příslušenství do provozu.
8. Po převzetí zboží je kupující oprávněn se zbožím dále manipulovat, vlastníkem zboží se však stává
po úplném zaplacení kupní ceny.
9. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně (emailem) termín dodání zboží minimálně 48
hod. před plánovaným termínem dodání.
10. Zprovoznění předmětu plnění dle smlouvy bude zajištěno v plném rozsahu prodávajícím a náklady
na zprovoznění jsou zahrnuty v kupní ceně. Kupující poskytne prodávajícímu součinnost nezbytnou ke
zprovoznění předmětu plnění dle smlouvy. Prodávající nesmí svojí činností při zprovoznění předmětu
plnění smlouvy ohrozit stávající výrobní proces kupujícího.
11. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují,
např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, záruční listy, návody k
obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze
stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce s
vyjímkou návodu k obsluze a údržbě, který bude vyhotoven v českém nebo anglickém jazyce.
12. V případě pozdního dodání technologie se prodávající zavazuje uhradit veškeré škody vzniklé
kupujícímu.
13. Záruční doba na technologii 24 měsíců

