
Městská nemocnice Ostrava, V, ľEV'der/ˇ'Émmcıslq _
Příspěvková organizace PRI 41“ , " 1/' /Š/í//z/
ˇ' poř. číslo rok pracoviště

PľIIOłIa 11 vzı na .mi .av/ť ref.
RS Evld.Č.: Datum:Kupní Smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle
ustanovení § 2079 a následujících Občanského Zákoníku, Zák. č. 89/2012 Sb., a na Základě
Vyhodnocení výsledku Veřejné Zakázky

Smluvní strany

BULLETIN.CZ S.r.o
Se Sídlem: Lipová 724, 250 88 Čelákovice
zastoupená: Ing. Jiřím Kořínkem, jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, Oddíl C , vložka č.78396

IČO: 26191334
DIČ: (3226191334
Peněžní ústav: Fio banka a.S.
Číslo účtu:

dále jen prodávající

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem
Zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, Zřizovací listina ve Znění usnesení
č. 2509/1014/32 Ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná vchodním rejstříku;
registrace poskytovatele Zdravotních Služeb rozhodnutím Odboru Zdravotnictví Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, čj. MSK 43410/2017 ze dne 13.4.2017 ve znění následných rozhodnutí
o registraci

IČO: oo 63 51 62
DIČ: CZ oo 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.S., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu:

dále jen kupující

Předmět smlouvy
1. Smluvní strany Se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah Se bude řídit touto Smlouvou a

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ustanoveními o kupní
smlouvě dle § 2079 a následujícími.

2. Předmětem kupní Smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu movité věci, dále jako
„Zb ož í “, Smlouvou dále přesně označené, a převést na něj vlastnické právo k němu. Vlastnické
právo ke zboží, které je předmětem koupě, přechází na kupujícího potvrzeným převzetím Zboží
prostřednictvím pověřeného Zaměstnance kupujícího v místě plnění, Stejně jako nebezpečí
škody na Zboží.
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Předmětem kupní smlouvy je také Sjednáni kupní ceny, platebních podmínek, postupu při
předání a převzetí Zboží, odpovědnosti Za vady a jakost, Záruky, Spolu Se Stanovením dalších
Závazků smluvních Stran.
Kupující Se zavazuje Zboží, které je předmětem koupě, řádně dodané a Se všemi doklady dle
podmínek Sjednaných touto kupní Smlouvou, Od prodávajícího převzít a Zaplatit kupní cenu
Smlouvou určenými platebními podmínkami.

Předmět koupě
Předmětem Smlouvy je dodávka zboží: Hessovo plátno s opěrkou hlavy pacienta

název: Hess Screen počet kusů: 1 ks
Značka: EH-ı
výrobce: MDT
Za podmínek dále Smlouvou podrobně určených. Přesná a podrobná Specifikace Zboží včetně
dodávaného příslušenství je provedena věcně i cenově Přílohou Smlouvy č. 1, která je její
neoddělitelnou Součástí. Na zboží bude uvedena Značka CE včetně čísla notifikované osoby.

)

Prodávající Se Zavazuje dodat kupujícímu Zboží takto určené jako předmět koupě dle podmínek
kupní Smlouvy.
Prodávající je povinen Spolu Se zbožím dodat Veškeré doklady, které jsou potřebné k převzetí a
užívání Zboží, k účelu, ke kterému je určeno, zejména:
a) EU - prohlášení o shodě dle Směrnic EU 93/42/EEC v platném znění 2007/47/EC,
b) návod k použití v českém jazyce, v tištěném vyhotovení a elektronické podobě na CD,
c) záruční list, Originální dokumentaci výrobce,
d) instalační protokol potvrzující, že dodaný přístroj (Sestava) je instalován v souladu

S platnou legislativou, technickou legislativou a pokyny výrobců a je funkční.
Součástí prodeje zboží je Zajištění dopravy do místa plnění, instalace dodaného zboží podle
pokynů výrobce v Souladu S platnou legislativou, technickými předpisy a předpisy o bezpečnosti
práce, předvedení a předání funkčního předmětu Smlouvy. Dále prodávající provede Zaškolení
obsluhy a vyhotovení zápisu o zaškolení na formuláři kupujícího.
Prodávající je zavázán dodat nové nepoužité zboží, které není Zatíženo právy třetích Osob.

Doba a místo plnění, základní dodací podminky
Prodávající se Zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, ve lhůtě do 30 dnů
Od podpisu smlouvy, pokud Se smluvní Strany nedohodnou jinak.
Prodávající je povinen Oznámit dodání Zboží do místa plnění nejméně 2 pracovní dny před jeho
dodáním.
PO podpisu Smlouvy bude dle potřeby písemně dohodnut Závazný harmonogram plnění,
Zajišťující návaznost činností a Stanovící průběh příprav pro instalaci. Při provádění instalace
bude dodavatel respektovat provoz kupujícího a postup prací koordinovat dle pokynů
odpovědných pracovníků.
Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková Organizace, Nemocniční 898/20A,
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava.
Kupující je Oprávněn při převzetí Vadné plnění odmítnout a Zjevné vady co do množství ihned
vyznačit do protokolu nebo nesrovnalosti Odstranit Zápisem Se Zástupcem prodávajícího.
O předání a převzetí zboží, které je zdravotnickým prostředkem, bude Sepsán předávací
protokol, k jehož podpisu je kupujícím pověřen vedoucí Oddělení BMI spolu S vedoucím
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klinického pracoviště, pro které je Zboží/přístroj určeno. Součástí předávacího protokolu budou
příslušné doklady, např.:

0 EU - prohlášení o Shodě

0 Záruční listy

0 Návod pro údržbu a obsluhu Zařízení

0 Provozní deník zařízení, pokud je jeho vedení výrobcem předepsáno

0 Doklad o zaškolení obsluhy

0 Kopie dokladu o proškolení prodávajícího dle § 56 zák. č. 268/2014 Sb.

Povinností prodávajícího je při plnění závazků dle Smlouvy dodržet všechny platné zákony,
normy a vyhlášky předepsané pro daný druh Zboží a účel jeho použití.

Prodávající je povinen předat Zboží způsobem přiměřeným jeho provedení, do předání
odpovídá Za jeho zajištění proti poškození nebo znehodnocení, přitom postupuje Samostatně
nebo podle zvláštních dispozic kupujícího.

Kupující vyžaduje předání funkčního instalovaného Zboží (věci) jako podmínku pro úhradu
kupní ceny, předávací protokol bude v kopii přílohou faktury.

Dokladem o předání je Protokol o předání a převzetí Zboží, a pokud byla provedena instalace -
Instalační protokol k zařízení, který je také dokladem o počátku Záruční doby Sjednané
Smlouvou. Zpracování předávacího protokolu a protokolu o instalaci Zařízení Zajistí prodávající.

Kupující vyžaduje, aby prodávající Zajistil poučení svých zaměstnanců a tito byli zavázáni
Zachovat v mlčenlivosti veškeré informace o pacientech kupujícího, Se kterými Se Seznámí při
plnění Smlouvy ijen nahodile.

Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena Sjednaná při podpisu Smlouvy je Závazná a jakákoli úprava ceny je možná jen na
Základě odůvodnění a dohody Smluvních Stran o takové změně. Cena Zboží, které je předmětem
koupě činí:

645oo,oo Kč DPH 21 % 1354500 Celkem 78045,oo Kč
Ku ní cena

p bez DPH Kč včetně DPH

Sjednaná cena je cenou konečnou, vč. všech souvisejících poplatků, Za dodání do místa plnění
včetně instalace, příp. montáže, uvedení do provozu /vyzkoušení, proškolení uživatelů a Služeb
po dobu Záruky/ se všemi poplatky, nedohodnou-li Se Smluvní Strany jinak. Dodávka musí být
vybavena potřebným Spotřebním materiálem alespoň pro předvedení všech funkcí.

Prodávající vyhotoví v den nebo po převzetí Zboží, daňový doklad (fakturu). Splatnost faktury je
Stanovena na 30 dnů po převzetí předmětu koupě.

Faktura /jako účetní a daňový doklad/ musí obsahovat předepsané náležitosti běžného
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů:

a) označení faktury a její číslo,
b) označení obchodní firmy, místo podnikání-Sídlo, přesný údaj prodávajícího jeho zápisu

v obchodním rejstříku nebo jiný údaj O registraci, opravňující k podnikání,

c) identifikační číslo /IČ/ a DIČ prodávajícího,
d) bankovní Spojení a číslo účtu prodávajícího, na který má být placeno,

e) označení kupujícího/nemocnice: název, sídlo, IČ a DIČ,

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava



Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

10.

11.

12.

4/8

Í) přesné Označení zboží, množství, cenu a fakturovanou částku,
g) datum vystavení a Odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) Splatnost v Souladu Se Smluvně stanovenou lhůtou.

Kupující vyžaduje, aby prodávající uvedl na daňovém dokladu přesné označení Smlouvy, na
základě které je dodání realizováno. V případě dodání zboží musí být přílohou daňového
dokladu předávací protokol.
Kupující je oprávněn fakturu vrátit, a to do data Splatnosti

0 Obsahuje-li nesprávné cenové údaje

0 Obsahuje-li nesprávné náležitosti

0 chybí-li k faktuře některé z náležitostí nebo dohodnuté přílohy

Úhrada dohodnuté ceny bude prováděna bezhotovostním platebním Stykem. Za úhradu
fakturované ceny se považuje její odepsání Z účtu kupujícího.

Prodávající není oprávněn převést Svou pohledávku Za kupujícím vzniklou z tohoto Smluvního
vztahu na jinou Osobu bez předchozího písemného Souhlasu kupujícího.

V případě prodlení Smluvních Stran S plněním závazků dle Smlouvy může Strana Oprávněná
požadovat po Straně, která je v prodlení S plněním Svého závazku, úhradu úroku Z prodlení ve
výši Odpovídající ceně plnění a způsobu výpočtu úroků z prodlení dle Nařízení vlády č.
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených S uplatněním
pohledávky, podle občanského zákoníku.

Pro případ prodlení S plněním závazku prodávajícího dodat zboží ve stanovené lhůtě uvedené v
článku III. odst. 1 této Smlouvy, Sjednávají Smluvní Strany Smluvní pokutu 1000,00 Kč včetně
DPH, a to Za každý den prodlení.

Prodávající uhradí kupujícímu Smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč v případě pozdního nástupu
prodávajícího na odstranění reklamovaných vad v Záruční lhůtě, a to Za každý den prodlení.

Prodávající uhradí kupujícímu Smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za ztrátu, která kupujícímu
vznikla neodstraněním reklamovaných vad v záruční době ve lhůtách Sjednaných ve čl. V., a to
Za každý i jen Započatý den prodlení.

Smluvní pokuty Se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
Samostatně. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího na
úhradu kupní ceny.

Záruční doba a odpovědnost za vady zboží, škodu
Zhotovitel odpovídá za vady a jakost zboží a je zavázán dodat nové, nepoužité zboží bez vad ve
Sjednané kvalitě, vždy S předepsanými dokumenty a doklady kvality.

Záruka na vady a jakost dodaného zboží /doba, po kterou prodávající odpovídá Za vady Zboží/
se Sjednává na dobu 24 měsíců. Začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím v místě plnění a
končí uplynutím záruční doby, dle Smlouvy, pokud Se Smluvní Strany výslovně nedohodnou
jinak. Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží bude po tuto dobu plně funkční a bude mít
vlastnosti dle technických norem, příp. dalších předpisů, které má zboží Splňovat a které Se na
dané zboží Vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či prodávajícím.

Kupující je Oprávněn vady zboží oznámit prodávajícímu také při jejich zjištění po převzetí zboží
po celou dobu záruky. V případě reklamace pro zjištění vad nebo nesplnění Sjednaných
požadavků na vlastnosti zboží, provede prodávající neprodleně činností k odstranění Zjištěné
vady, namísto vadného plnění bude dodáno zboží bez vad nebo provedena jeho Oprava, pokud
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Se Smluvní Stany nedohodnou jinak. Kupující má právo požadovat Odstranění vad a nedostatků
jakosti zboží.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží kupujícím. Záruční doba Se prodlužuje O dobu
opravy a dobu, po kterou nemohl zboží užívat pro jeho vady, pokud se Smluvní Strany
nedohodnou jinak.
Prodávající Se zavazuje po dobu záruky přístroje Zajišťovat bezplatně pravidelné bezpečnostně
technické kontroly (PBTK) dle Zákona č. 268/2014 Sb. Kupující je Oprávněn/povinen vyzvat
prodávajícího písemnou výzvou k provedení pravidelné bezpečnostně technické kontroly.
Prodávající má povinnost na tyto prohlídky nastoupit do 10-ti pracovních dnů Ode dne doručení
písemné výzvy, pokud Se Smluvní strany nedohodnou jinak.
Kupující bude vady v době záruky oznamovat prodávajícímu na:
Tel. č.:
Faxové číslo: NA
E-mail: @bulletin.cZ. Servis(à)bulletin.cz
Adresu: Lipová 724, 250 88 Čelákovice:

Ze záruční Odpovědnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným použitím a
provozováním zboží, nerespektováním doporučených pracovních podmínek, jeho poškození
živelnou událostí/vyšší mocí.
Jestliže se v záruční lhůtě opakovaně vyskytnou vady Omezující nebo vylučující užívání zboží k
určenému /Stanovenému/ účelu nebo zboží nelze řádně užívat dle dokumentace /včetně
nenaplňování deklarovaných výkonů a vlastností/, je Objednatel Oprávněn požadovat jejich
Odstranění, nebo z tohoto důvodu Odstoupit O smlouvy.
Kupující vady reklamuje u prodávajícího písemně, ihned po jejich zjištění, nejpozději však do
konce Záruční doby. Prodávající je zavázán vždy uplatněnou reklamaci vad zboží projednat
písemně, ve lhůtě 30-ti dnů Od jejího doručení, popřípadě jej v této lhůtě informovat a požádat
O prodloužení této lhůty.
Prodávající Se Zavazuje začít S Odstraňováním vad ihned po uplatnění reklamace, nejpozději do
48 hodin, a vady Odstranit ve lhůtě 3 pracovních dnů Od zahájení Opravy, pokud Se smluvní
Strany výslovně písemně nedohodnou jinak. V případě Opravy trvající déle než 4 dny zapůjčí
prodávající náhradní zařízení.
Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu, která kupujícímu vznikla vadným
plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této Smlouvy.
Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z Odpovědnosti Za vady.

Platnost a účinnost smlouvy
Platným návrhem je předložení písemného vyhotovení podepsaného prodávajícím v příslušném
počtu vyhotovení. Smlouva je platnou po uzavření potvrzeném jejím podpisem kupujícím.
Smluvní Strany Se dohodly, že tato Smlouva, její případné dodatky a Související dokumenty, na
které dopadá účinnost ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a O registru Smluv (zákon O registru Smluv), bude
uveřejněna v registru Smluv, a to v celém jejím rozsahu. Smlouva se Stane účinnou jejím
uveřejněním v registru smluv, které zajistí bez zbytečného Odkladu po jejim uzavření kupující.

Tato Smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena ve třech
číslovaných výtiscích, každý S platností Originálu, Z nichž kupující Obdrží po dvou vyhotoveních
a prodávající Obdrží po jednom vyhotovení.

Smlouvu mohou Smluvní Strany vypovědět i bez udání důvodů, nejpozději do doby, kdy
prodávající Oznámí dodání Zboží. Výpověď smlouvy musí mít vždy písemnou formu.
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4. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními Stranami vzáležitostech touto Smlouvou
upravených. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní Strany pouze formou
písemných dodatků, sjednaných a podepsaných oprávněnými Zástupci obou stran, které budou
vzestupně nepřerušovanou řadou číslovány a výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy.

5. Odstoupit od Smlouvy je možno jen Za podmínek Stanovených občanským zákoníkem, Z důvodu
Sjednaného Smlouvou nebo pro podstatné porušení Smluvních podmínek druhou smluvní
Stranou.

Další ujednání
1. Smlouva je uzavřena pro uskutečnění nákupu zboží označeného jako předmět koupě. Kupující

rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku Zadávacího řízení o veřejné Zakázce malého
rozsahu, postupem, který je v Souladu S ustanoveními zákona ě. 134/2016 Sb. o Zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě, že jakékoliv ujednání této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení dle této Smlouvy a strany
se Zavazují v mezích svých možností nahradit takovéto ujednání novým, platným a
vymahatelným, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu
původního ujednání.

3. Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu přečetly a S jejím obsahem Souhlasí. Smluvní
Strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají dle Své vážné a Svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Osoby podepisující tuto Smlouvu jménem prodávajícího a kupujícího prohlašují, že jsou k
tomuto úkonu oprávněny. Na potvrzení souhlasu S formulaci této Smlouvy připojuji Smluvní
Strany podpisy oprávněných osob (Statutárních orgánů). Potvrzují, že se řádně Seznámily Se
Způsobem vymezení jejich závazků, její obsah je jim srozumitelný.

Přílohy smlouvy
Příloha č. 1 Specifikace předmětu koupě, ceny a všech Součástí vč. příslušenství

Za prodávajícího Za kupujícího

V Ostravě dne ........` .

Městská strava,
příspěvko e

Ing. J. Kořínek MUDr. Petr Uhlig Ě
jednatel ředitel MNO i
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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Příloha č. 1
ke Kupní smlouvě

Specifikace předmětu koupě, ceny a všech součástí vč. příslušenství

název ob '.kód cena bez DPH cena s DPH(21 %)

1. Hess Screen EH-ı 50.000,- Kč 60.500,- Kč

2. Opěrka hlavy pacienta Bon 12.500,- Kč 15.125,- Kč

3. Instalace 2.000,- Kč 2.420,- Kč
(instalace heSS Screen na Stěnu, instalace opěrky na Stolek)

CELKEM 64.500,- Kč 78.045,- Kč

Záruka 24 měsíců. Nevztahuje Se na poškození nesprávným používáním.
Doprava Započítána V ceně. Splatnost 30 dní

Záruční servis:
Nástup na opravu: 48h
Kontakt: Ing. J. Kořínek; tel. Servis@bulletin.cz; bulletin.cz

Lipová 724, 250 88 Čelákovice
PBTK: Zdarma

Pozáruční Servis:
Práce Servisního technika: 960,- Kč bez DPH / h (účtováno po 1/2h)
Cestovné: 960,- Kč bez DPH / h (účtováno po 1/4h)

Za prodávajícího Za kupujícího

(3/ Z (251 5"' f

V Čelákovicích dne tll) V Ostravě dne .....................

Městská ,
příspěvk

Ing. J. Kořínek MUDr. Petr Uhlig „
jednatel ředitel MNO ~ p
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