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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno:

Sídlo:
jednající:
Kontaktní osoba:
lČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen ,,kupujícř')

a

Jméno:
Sídlo:
jednajIcK
lČ:
DIČ:
Zápis v OR:

(dále jen "prodávajícŕ')

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel

00346292
CZ00346292
Krajský soud v Brně 3p. zn. Pr 1245

APOS BRNO s.r.o.
Kotlanova 3, 628 00 Brno
RN Dr. Vladimir Vala - Jednatel
46980709
CZ46980709
C 8115 vedená u Krajského soudu v Brně

1.

Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat se zbožím
v podobě 9 ks transportní podložky pro bezpečný přesun bariatrických pacientů od
společnosti Spectrumhealthcare UK.

2.
ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat zboží se všemi jejich součástmi a přislušenstvim podle ČI. 1
této smlouvy kupujícímu včetně jeho instalace a konfigurace, a to ve lhůtě podle ČI. 3 této
smlouvy, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje jako svého
zřizovatele za kupní cenu podle ČI. 6 této smlouvy.

3.
Prodávajici se zavazuje splnit svůj závazek k dodáni zboží podle ČI. 1 této smlouvy nejpozději
do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, a to v místě splněni tohoto závazku, kterým je sídlo
kupujícího.

4.
Závazek prodávajiáho ke splněni jeho závazku k dodáni zboží podle ČI. 1 této smlouvy
se pak považuje za splněný po faktickém předání a převzetí zboží prostého všech vad na
základě písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

27_2018 Transportní podložka pro bariatrické pacienty

2018007203



5.
Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází
z prodávajÍcÍho na kupujiciho dnem splnění závazku prodávajícího k dodáni zboží podle ČI. 1
této smlouvy způsobem podle ČI. 4 této smlouvy.

6.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajíchnu za předmět koupě a prodeje podle ČI. 1 této
smlouvy kupní cenu ve výši součtu částky 193.122,- KČ a daně z přidané hodnoty ve výši
40.554,- KČ, tedy celkem ve výši 233.676,- KČ. Součástí této ceny jsou veškeré náklady
prodávajÍcÍho na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané
hodnoty v sazbě podle zákona.

7.

Kupní cena podle ČI. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splněni závazku
prodávajÍcÍho k dodání zboží podle či. 1 této smlouvy způsobem podle ČI. 4 této smlouvy ve
lhůtě do 30 dnů ode dne doručeni jejího písemného vyúäováni l faktury l daňového dokladu.

8.
S převodem zboží podle ČI. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání
24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. V rámci této záruky se prodávajÍcÍ zavazuje
odstraňovat výrobní vady na zboží podle ČI. 1 této smlouvy ve lhůtě do 48 hodin od doručeni
příslušné reklamace kupujícího.

9.
Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit
k prověřeni jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazuji
podřizovat s tlm, že náklady na vyhotoveni tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník
tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

10.
Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodáni zboží ve lhůtě podle ČI. 3 této smlouvy
a pro případ jeho prodlení sodstraněním vady ve lhůtě podle ČI. 8 této smlouvy
se prodávajid zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle
ČI. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

11.
Pro případ prodlení se splněnim jeho závazku k dodáni zboží ve lhůtě podle ČI. 3 této smlouvy
o vÍce než dva týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tři a vÍce vad,
a to i postupně, je kupujÍcÍ oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.

12.
Pro případ prodlení kupujiciho se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle či. 7
této smlouvy o vÍce než 2 týdny, je prodávajľcí oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky
ex tunc, tím není dotčeno právo prodávajiciho na zaplaceni úroku z prodlení podle obecně
závazných právních předpisů kupujicľm.
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13.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řidl se vzájemný právni vztah mezi kupujicim
a prodávajicim při realizaci této smlouvy ustanoveni § 2079 a násl. občanského zákoníku.

14.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavřeni ze strany kupujiciho.
Předpokladem uzavřeni této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejich podstatných
náležitostech, čÍmž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v ČI. 1 až 19 této
smlouvy. Kupujici přitom předem vylučuje přijeti tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou
ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

15.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.
Tuto smlouvu lze také vypovědět písemnou výpovědi s třiměsični výpovědní lhůtou, která
počne běžet prvním dnem měsíce následujiciho po doručeni výpovědi druhé smluvní straně.

16.

prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy
v rozsahu a za podmínek vyplývajicich z příslušných právních předpisů (zejména zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

17.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejněni v registru smluv (ISRS) včetně uvedeni metadat provede příkazce, který současně
zajisti, aby informace o uveřejněni této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně na e-mail:

18.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv dle ČI. 17.

19.
Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.

VBmě dne

Ing. Milan Klusák, MBA
Ředitel
Kupujici

V Brně dne 20. listopadu 2018
RND,.

Jednatel ·
Prodávajici

APJS s.r.o.
Kotlanova 3. u ůu E'rno

IČO: " 98 07 09
DIČ: Ú~409d0709
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