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KUPNÍ  SMLOUVA 

 

   č. kupujícího R-07/20-1-2018                      č. prodávajícího   

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Kupující 

Název:              Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.,  

   nemocnice Středočeského kraje 

se sídlem: Máchova 400, 256 30 Benešov 

zastoupen:  MUDr. Roman Mrva - předseda představenstva 

   Ing.Jiří Švadlena – místopředseda představenstva 

IČO:   27253236 

DIČ:  CZ27253236 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu:  2014310033/6000 

telefon/fax:   317 756 351 

e-mail:    sekretariat@hospital-bn.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9996 od 

15. 6. 2005 

(dále jen „Kupující“) 

        

1.2 Prodávající 

Název:              PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 

se sídlem:            Juárezova 1071/17, 160 00 Praha 6 

IČO:              25099019 

DIČ:  CZ25099019 

zastoupen: Pavlem Hanušem, předsedou představenstva 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 4492 od 10.ledna 1997 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 10 

číslo účtu: 000166-0800060853/0300 

tel. 221 595 129, fax 224 257 838, e-mail:  zakazky@promedica-praha.cz  

(dále jen „Prodávající“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu (dále jen „Smlouva“) 

2. Úvodní ustanovení a definice 

2.1 Tato smlouva je uzavírána za účelem splnění předmětu části 1 veřejné zakázky vyhlášené kupujícím v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ)“, pod 

názvem „Zajištění přístrojového vybavení, dodávek diagnostik a spotřebního materiálu pro laboratorní 

komplement Nemocnice RS Benešov“, část 1 VZ s názvem „Biochemické analyzátory 2 ks“, ev. č. zakázky ve 

Věstníku veřejných zakázek Z2018-021773 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné 

zakázce. 
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2.3 Smlouva upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při jednotlivých nákupech originálních 

diagnostik (dále též „Zboží“) na základě objednávek Kupujícího. Dále upravuje podmínky výpůjčky 

zařízení, která jsou nutná k provádění diagnostických vyšetření (dále jen „Zařízení“).  

2.4 Dodávky originálních diagnostik slouží pro provoz analyzátorů. 

2.5 Diagnostika jsou: reagencie, kalibrátory, kontrolní materiál, provozní chemikálie a veškerý spotřební 

materiál k materiálnímu zajištění biochemických vyšetření (dále jen „Zboží“). Diagnostika jsou dále přesněji 

definována v příloze č. 1 - Cenová tabulka.  

3. Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího pravidelně dodávat Kupujícímu Zboží, a to na základě 

objednávek Kupujícího. 

3.2 Seznam a specifikace Zboží je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy. 

3.3 Prodávající zároveň přenechává Kupujícímu do bezplatného užívání (výpůjčky) 

3.3.1 Analyzátor 1:  Cobas 6000 (core unit, c 501, e 601) (sériové číslo: dle instalačního protokolu) 

3.3.2 Analyzátor 2:  Cobas 6000 (core unit, c 501, e 601) (sériové číslo: dle instalačního protokolu)   

včetně příslušenství a softwarového vybavení (dále též jen jako „Zařízení“), aby je mohl využívat za účelem 

provádění diagnostických vyšetření, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Prodávající 

zároveň poskytuje Kupujícímu bezúplatně oprávnění k výkonu práva k softwarovému vybavení výše 

uvedených analyzátorů v neomezeném rozsahu ve formě nevýhradní licence s tím, že Kupující není oprávněn 

své oprávnění z této licence poskytnout třetí osobě. 

3.4 Prodávající prohlašuje, že Zařízení splňuje všechny požadavky Kupujícího na technické parametry uvedené 

v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Technická specifikace Zařízení tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 

3.5 Výpůjčka se poskytuje včetně bezúplatné plné údržby/servisu Zařízení včetně provádění bezpečnostně 

technických kontrol dle návodu výrobce, pravidelné preventivní profylaxe a validace (kalibrace) přístroje dle 

požadavků výrobce a v rámci bezúplatné uživatelské podpory. Součástí výpůjčky je rovněž provedení 

školení uživatele. Rozsah a podmínky poskytování bezúplatného servisu je uveden v příloze č. 2 této 

Smlouvy. 

3.6 Předmětem Smlouvy je rovněž bezúplatná doprava a instalace Zařízení u Kupujícího. Součástí instalace 

Zařízení u Kupujícího je uvedení Zařízení do provozu, validace systému a napojení na informační systém 

Kupujícího. 

3.7 Prodávající se zavazuje zpracovat a předat Kupujícímu technologický projekt umístění Zařízení a 

harmonogram instalace Zařízení do prostor Kupujícího.  

4. Způsob plnění 

4.1 Objednávky Zboží budou prováděny emailem na kontaktní adresu Prodávajícího odbyt@promedica-

praha.cz. 

4.2 Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje: 

4.2.1 Adresáta objednávky, tj. název, sídlo, IČO Prodávajícího 

4.2.2 Název, sídlo, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo emailovou adresu) Kupujícího 

4.2.3 Název Zboží dle přílohy č. 1 této Smlouvy. 

4.2.4 Množství objednávaného Zboží. 

4.2.5 Termín požadovaného dodání Zboží (den, hodina). 
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4.2.6 Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného Zboží. 

4.2.7 Místo plnění (místo předání). 

4.3 Prodávající se zavazuje potvrdit příjem objednávky Kupujícího na kontaktní adresu, vždy nejpozději  

následující pracovní den po doručení objednávky Kupujícího do kontaktní emailové schránky Prodávajícího. 

Potvrzením přijetí objednávky Kupujícího vždy dojde k uzavření dílčí kupní smlouvy. 

4.4 Prodávající se zavazuje odevzdat Zboží Kupujícímu v místě plnění nejpozději do 7 pracovních dnů od 

odeslání objednávky Kupujícím. 

4.5 Prodávající odevzdá Zboží vždy dle dílčí objednávky na své náklady a na své nebezpečí Kupujícímu v místě 

plnění, a to v pracovní dny od 07:00 do 15:30 hod. 

4.6 Spolu s dodaným Zbožím Prodávající vždy předá Kupujícímu dodací list, v němž bude vždy uvedena přesná 

identifikace dodaného Zboží a jeho množství. Zástupce Kupujícího je povinen dodávku Zboží zkontrolovat a 

převzetí řádně dodaného Zboží na dodacím listu potvrdit svým podpisem. Prodávající se zavazuje dodací list 

předat zároveň i v elektronické podobě, tzv. elektronický dodací list. 

4.7 Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem, kdy je Kupujícím po 

provedené kontrole Zboží z hlediska jeho množství, souladu počtu a typu dodaného zboží a doby expirace 

potvrzen dodací list. 

4.8 Osoba oprávněná k převzetí Zboží za Kupujícího: vrchní laborant oddělení. Kupující je oprávněn změnit 

osobu oprávněnou prostým oznámením Prodávajícímu. 

4.9 Zařízení Prodávající bezplatně dopraví ke Kupujícímu a nainstaluje jej v termínu do 21 dnů od uzavření této 

Smlouvy. 

4.10 Kupující je povinen poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou instalaci Zařízení. 

4.11 Řádné předání a instalaci Zařízení u Kupujícího potvrdí smluvní strany podpisem předávacího protokolu. 

Řádná realizace úvodního školení bude potvrzena ve formě protokolu, oboustranně podepsaného 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, Prodávající poskytne 

úvodní školení Kupujícímu v den předání a instalace Zařízení. 

4.12 Zařízení je a zůstane ve výlučném vlastnictví Prodávajícího po celé období účinnosti Smlouvy a Kupující 

nebude mít k Zařízení žádné právo, nárok ani účast (s výjimkou práva držet a využívat Zařízení podle 

podmínek a ustanovení této Smlouvy). 

4.13 Kupující nese nebezpečí škody na Zařízení od okamžiku řádného předání a instalace Zařízení u Kupujícího 

potvrzeného oboustranným podpisem předávacího protokolu. 

4.14 Kupující nese nebezpečí škody na Zboží od okamžiku jeho řádného odevzdání Prodávajícím u Kupujícího a 

potvrzením dodacího listu Kupujícím. 

5. Cena a místo plnění 

5.1 Ceník Zboží dle jednotlivých položek je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. 

5.2 Jednotkové ceny jednotlivých položek Zboží uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou ceny maximální a 

nepřekročitelné po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy.  

5.3 Pokud není v objednávce uvedeno jiné místo plnění, je jím sídlo Kupujícího. 

5.4 Zařízení se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu na místě uvedeném v příloze č. 3 této Smlouvy. 

6. Platební podmínky 

6.1 Prodávajícímu nebude poskytována žádná záloha. 
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6.2 Podkladem pro zaplacení je daňový doklad - faktura (dále jen „faktura“) a potvrzené dodací listy.  

6.3 Prodávající má právo vystavit fakturu za dodané Zboží vždy souhrnně za uplynulý kalendářní měsíc. 

6.4 Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 30 dní ode dne obdržení faktury Kupujícím.  

6.5 Faktura musí mít náležitosti v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Přílohou faktury musí být 

potvrzené dodací listy.  

6.6 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je 

Kupující oprávněn ji vrátit v době splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 

s placením. Celá doba splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné, opravené či 

nově vystavené faktury.  

6.7 Dnem úhrady je den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.  

7. Práva a povinnosti Kupujícího 

7.1 Kupující se zavazuje postupovat při objednávání Zboží, při přebírání objednaného Zboží, při placení kupní 

ceny, jakož i při případných reklamacích v souladu s touto Smlouvou. 

7.2 Kupující je povinen za dodané Zboží uhradit kupní cenu Zboží, vypočtenou podle přílohy č. 1 této Smlouvy 

a dle skutečně odebraného Zboží. 

7.3 Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané Zboží bezhotovostním převodem na bankovní účet 

Prodávajícího. 

7.4 Kupující není povinen vyčerpat určitý minimální objem Zboží. 

7.5 Kupující Prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně uvědomí o jakémkoli případu nehody nebo újmy na 

Zařízení. 

7.6 V průběhu trvání této Smlouvy Kupující: 

7.6.1 zajistí, že Zařízení bude uchováváno a obsluhováno ve vhodném prostředí, že bude využíváno 

pouze pro účely, pro které bylo navrženo, a že bude správně obsluhováno vyškoleným 

kompetentním personálem v souladu s pokyny a doporučeními výrobce a v souladu s předpisy 

správné laboratorní praxe a všemi příslušnými předpisy nebo nařízeními, které budou v dané době 

platit; 

7.6.2 bude provádět pravidelnou, drobou uživatelskou údržbu Zařízení v souladu s manuálem dodaným 

Prodávajícím, a dále bude Prodávajícího informovat o závadě nebo potřebě údržby či opravy 

Zařízení nad rámec výše uvedené pravidelné údržby; 

7.6.3 Zařízení vždy ponechá na pracovišti a nebude žádnou část Zařízení přemisťovat, nebo se pokoušet 

přemisťovat, na jakékoli jiné místo bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího; 

7.6.4 na základě předchozí domluvy Smluvních stran umožní Prodávajícímu, aby prostřednictvím svého 

zástupce zkontroloval Zařízení v jakoukoli rozumnou dobu (tj. v provozní dobu Kupujícího) a za 

tímto účelem umožní vstup do prostor, ve kterých bude Zařízení umístěno;  

7.6.5 nebude bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího provádět nebo povolovat jakoukoli 

úpravu nebo doplnění Zařízení. Veškeré výměny, nahrazení, obnovení či doplnění Zařízení, a to jak 

materiál, tak práci provádí na své náklady Prodávající.  Materiál (náhradní díly apod.) je ve 

vlastnictví Prodávajícího;   

7.6.6 bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího se nevzdá držby a kontroly nad Zařízením, 

neprodá je ani nenabídne k prodeji, nezastaví, nezatíží zástavním právem ani jiným právem třetí 

osoby, nepronajme, neposkytne k užívání ani je nepůjčí; 
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7.6.7 je povinen viditelně označit Zařízení tak, aby bylo na první pohled zjevné, že se jedná o vlastnictví 

Prodávajícího. Toto označení Zařízení dle předchozí věty musí být na Zařízení viditelně uchováno 

po celou dobu účinnosti této Smlouvy. 

8. Práva a povinnosti Prodávajícího 

8.1 Prodávající se zavazuje dodávat v souladu s touto Smlouvou Kupujícímu Zboží, na základě objednávek 

Kupujícího, a to spolu s dodacím listem v papírové i elektronické podobě. Předání a převzetí řádně dodaného 

Zboží potvrzuje zástupce Kupujícího a Prodávajícího oboustranným podpisem na dodacím listu. 

8.2 Prodávající odpovídá za provádění jednotlivých dodávek v kvalitě a za podmínek sjednaných touto 

Smlouvou, za podmínek stanovených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v souladu s požadavky 

Kupujícího uvedenými v objednávce. 

8.3 Prodávající je povinen zajistit, že poddodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu a 

kontrolním orgánům dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné 

informace týkající se jejich činností a plnění, které v rámci této Smlouvy vykonávají pro Prodávajícího.  

8.4 Prodávající je povinen zasílat Kupujícímu za každé kalendářní čtvrtletí platnosti této Smlouvy celkový 

přehled dodávek Zboží dle této Smlouvy poskytnutý Kupujícímu (toto platí i pro probíhající čtvrtletí, ve 

kterém Smlouva nabyla účinnosti). Tento přehled musí být doručen elektronicky na adresu 

lekarna.thp@hospital-bn.cz a v kopii na adresu daniela.kolbabova@hospital-bn.cz do 15. dne měsíce 

následujícího po posledním měsíci příslušného čtvrtletí. V přehledu objednaného Zboží musí být uvedeny 

min. následující informace:  

8.4.1 identifikace objednaného Zboží, 

8.4.2 množství objednaného Zboží, 

8.4.3 cena objednaného Zboží po položkách, celková cena 

8.4.4 datum objednávky. 

8.5 Přehled dodávek musí být předložen ve formátu MS Excel nebo s ním kompatibilním. 

8.6 Prodávající se zavazuje k Zařízení poskytnout ve smyslu čl. 3.5 této Smlouvy údržbu a servis i mimo 

termíny stanovené výrobcem Zařízení v případech, kdy Kupující nahlásí závadu. Závada se hlásí odesláním 

emailové zprávy na kontaktní adresu Prodávajícího. Požadavky na poskytování servisu jsou uvedené v 

technické specifikaci, příloze této smlouvy. V případě neodstranění závady Zařízení a jeho zprovoznění do 

dvou pracovních dnů od okamžiku nahlášení závady, se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu 

náhradní zařízení, a to nejpozději třetí pracovní den od okamžiku nahlášení závady. Prodávající se zavazuje 

poskytnout vzdálenou správu analytického systému servisním střediskem s preventivní diagnostikou. 

8.7 Dodávané Zboží bude vybaveno příbalovými letáky a bezpečnostními listy v českém jazyce. 

8.8 Veškerá plnění realizovaná na základě této smlouvy musí odpovídat všem požadavkům obecně závazných 

právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 

prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a 

příslušných prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 56/2015 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Realizované věcné plnění musí vyhovět 

kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci laboratorních pracovišť. 

8.9 Prodávající se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednánu pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Prodávajícím třetí osobě s limitem pojistného 

plnění minimálně ve výši 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Prodávající je dále povinen 

předat kopii pojistného certifikátu (pojistné smlouvy) Kupujícímu nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních 
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dnů od uzavření Smlouvy a současně kdykoli na vyžádání Kupujícího a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Kupujícího. 

 

9. Doba platnosti 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu 5 let. 

9.3 Kupující může Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 6 měsíců a začíná plynout 

prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

druhé smluvní straně. 

9.4 Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit, pokud je Prodávající v prodlení s plněním dle této Smlouvy o 

více než 30 dnů, nebo pokud Prodávající odmítne objednávku z důvodů jiných než neúplnosti objednávky, 

nebo Prodávající odmítne předložit kopii pojistného certifikátu. Odstoupením Kupujícího od Smlouvy se 

zároveň odstupuje od objednávek, a to i potvrzených Prodávajícím, na základě kterých doposud nebylo 

Zboží dle příslušných ustanovení této Smlouvy předáno. 

9.5 Výpovědí nebo odstoupením od této smlovy zároveň zaniká i výpůjčka. Prodávající je povinen na svůj 

náklad a nebezpečí odstranit Zařízení z prostor Kupujícího do 15 dnů od písemné výzvy Kupujícího. 

10. Reklamace a záruční doba 

10.1 Kupující je povinen dodávané Zboží zkontrolovat a prohlédnout. Nesprávné množství a zjevné vady Zboží 

při dodávce je Kupující oprávněn odmítnout a nepřevzít Zboží. Zjistí-li Kupující zjevné vady Zboží po 

převzetí Zboží, je povinen vady u Prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu od převzetí Zboží. 

Skryté vady Zboží je Kupující oprávněn u Prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. 

10.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Zboží, která činí vždy min. 3 měsíce s tím, že exspirace 

dodávaných kalibrátorů a kontrolních materiálů činí minimálně 6 měsíců, počítaných ode dne převzetí dle 

dodacího listu. 

10.3 Prodávající se zavazuje vadu odstranit dodáním bezvadného Zboží Kupujícímu ve lhůtě do 3 pracovních dnů 

ode dne obdržení reklamace / odmítnutí dodávky Zboží. 

11. Sankce 

11.1 V případě prodlení s úhradou faktury – daňového dokladu se smluvní strany dohodly na tom, že Prodávající 

má právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den prodlení z dlužné částky. 

11.2 V případě prodlení Prodávajícího s dodávkami Zboží, zavazuje se Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve 

výši 10 % z celkové ceny příslušné dodávky, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Minimální výše 

smluvní pokuty činí 500,- Kč/den. 

11.3 V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 8.3. této Smlouvy, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení.  

11.4 Pokud Prodávající poruší povinnost dodat přehled podle čl. 8.4 této Smlouvy řádně a včas je Prodávající 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

11.5 Poruší-li Prodávající svoji povinnost poskytnout servis dle čl. 3.5 a 8.6. zavazuje se Kupujícímu uhradit 

smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
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11.6 Poruší-li Prodávající povinnost dodat náhradní zařízení, zavazuje se Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve 

výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

11.7 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. Uložením a zaplacením smluvní 

pokuty nejsou dotčena práva na náhradu škody, která nesplněním povinnosti vznikla druhé smluvní straně.  

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Prodávající dává touto Smlouvou Kupujícímu neodvolatelný souhlas s tím, aby Kupující zveřejnil jakékoliv 

obchodní informace z této Smlouvy. 

12.2 Pro vyloučení pochybností Prodávající výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém 

podnikání. Na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.  

12.3 Prodávající uděluje Kupujícímu neomezené, nevýhradní právo užít veškeré softwarové aplikace sloužící 

k provozu Zařízení (licenci), a to všemi způsoby užití známými ke dni uvedení Zařízení do provozu. 

Oprávnění jsou udělena bez územního, časového a množstevního omezení. Prodávající tato práva uděluje na 

celou dobu platnosti této smlouvy. Prodávající je povinen předat bezplatně Kupujícímu na vyžádání veškeré 

podklady a informace, jež mu umožní užít Zařízení a příslušný software. 

12.4 Jakákoliv změna v této Smlouvě musí být provedena písemně formou dodatků ke Smlouvě, podepsanými 

oběma smluvními stranami. 

12.5 Právní vztahy touto Smlouvu blíže neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

12.6 Pokud se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neurčitým, nebo pokud některá ze 

smluvních stran některé ustanovení této Smlouvy označí za neurčité či neplatné, neznamená to neplatnost 

nebo neurčitost celé Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či neurčité ustanovení nahradit 

novým a určitým ustanovením, které bude sledovat smysl a původní účel neplatného či neurčitého 

ustanovení. 

12.7 Pro řešení sporů mezi smluvními stranami je věcně a místně příslušný soud České republiky. 

12.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Kupující obdrží dvě vyhotovení a Prodávající 

jedno vyhotovení. 

 

12.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Ceník zboží (cenová tabulka) 
Příloha č. 2 - Technická specifikace Zařízení 
Příloha č. 3 -  Technologický projekt a harmonogram instalace zařízení 
 

V  Benešově dne                                         V Praze dne  

 

Za Kupujícího:            Za Prodávajícího:  

 

 

 

………………………………                                                    ………………………………. 

        MUDr. Roman Mrva             Pavel Hanuš, předseda představenstva 

předseda představenstva, ředitel                                            osoba oprávněné jednat za dodavatele 

 

 

 


