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KUPNÍ SMLOUVA 27022017 

uzavřená dle S 2079. a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

Prodávaiící: 

LHL s.r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem, oddíl 

C, vložka 23355, dne 24. 8. 2006 sídlo: Lipová 17/18, 400 10 Ústí nad Labem 

zastoupen: Ladislavem Hnízdilem, jednatel společnosti lč: 27301800 DIČ: 

CZ27301800 bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem , c v . u . •. 

209855878/0300 tel: 47 55 33 266 fax: 47 55 33 266 el. adresa: obchod@lhlsro.cz 

Kupující: Nemocnice Kadaň s.r.o. sídlo: Golovinova 

1559, 432 01 Kadaň zastoupen: MUDr. Petr Hossner 

MBA, ředitel lč: 25479300 DIČ: CZ25479300 

bankovní spojení: ČSOB pobočka Kadaň číslo účtu: 

267178828/0300 tel: 474 944 111 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Prodávající touto smlouvou prodává a kupující kupuje do svého vlastnictví následující zboží: 1 
kusu Monitoru vitálních funkcí Q 5 včetně příslušenství (dále jen pro účely této smlouvy 
”Zboží”). 

Přesná specifikace Zboží, jeho vybavení, součásti a příslušenství, je obsažena ve věcné 

specifikaci a v cenové nabídce, která tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

2.2 Součástí dodávky je i předání dokladů a dokumentů, které se ke Zboží vztahují, a to: 

Faktura — daňový doklad, dodací list, předávací /instalační/ protokol s potvrzením o 
zaškolení obsluhujícího personálu, záruční list, Prohlášení o shodě, 

2.3 Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží ve výši a dle podmínek sjednaných v čl. 3. této 

smlouvy. 

2.4 Dále se prodávající zavazuje na vlastní náklady dopravit Zboží do místa plnění, kterým je Dětské 

oddělení JIP na adrese kupujícího, uvedené v čl. l., a na vlastní náklady v místě plnění sám provést 

montáž Zboží, jeho instalaci a zajistit uvedení Zboží do stavu schopného k zahájení provozu. 

Součástí dodávky zboží a kupní ceny je i zaškolení obsluhy v místě plnění. 
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3. Kupní cena, platební podmínky 

3.1 Kupní cena je sjednána ve výši 62 000,- Kč + 13 020,- Kč ( 21 % DPH ) = 75 020,- Kč za I 

kus Monitoru vitálních funkcí Q5 včetně příslušenství. 

Slovy : ( sedmdesátpěttisícdvacet korun českých) 

3.2 Ve sjednané ceně je zahrnuta montáž Zboží a jeho doprava do místa plnění, jakož i veškeré další 

náklady prodávajícího spojené s dodávkou Zboží, dopravou, instalací a základním zaškolením 

obsluhy Zboží. 

3.3. Cena je sjednána dohodou účastníků smlouvy dle zák. 526/90 Sb. o cenách a je sjednána jako 

cena pevná, konečná a nepřekročitelná. 

3.4. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na účet prodávajícího uvedený výše v této smlouvě s 

uvedením variabilního symbolu na základě účetního a daňového dokladu (faktury) 

prodávajícího. 

3.5. Cena je splatná po dodání zboží, jeho instalaci, zaškolení obsluhy na základě faktury vystavené 

po podpisu předávacího protokolu, uvedeného v článku 4., splatné do 21 dnů ode dne jejího 

doručení”. 

3.5. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části je povinen kupující zaplatit 

prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle obchodního zákoníku. 

4. Čas plnění 

4.I. Termín plnění: do 31. 3. 2017 - den uvedení do provozu. 

4.2. Pro případ prodlení se splněním povinnosti dodat řádně a včas Zboží se sjednává povinnost 

prodávajícího zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % denně z kupní ceny zboží. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody. 

4.3. Pokud nebude provoz dodaného a nainstalovaného zboží zahájen ani 30 dnů od termínu 

sjednaného ad 4.I. má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejně tak má právo kupující 

od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající neprovede do termínu plnění uvedeném v odst. 

4. l . úvodní zaškolení zaměstnanců kupujícího. 

5. Odpovědnost za vady, záruční doba 

5.I . Prodávající se zavazuje, že Zboží bude po dobu záruky mít vlastnosti obvyklé, resp. bude 

splňovat sjednané parametry pro uvedení do provozu, a splňovat závazné podmínky technických 

norem, které se ke Zboží vztahují a přejímá záruku za jakost Zboží a to po záruční dobu 24 měsíců 

od data podpisu předávajícího protokolu dle čl. 4.3. smlouvy. Záruka se nevztahuje na vady 

vzniklé neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby a vady vzniklé nahodilou událostí. Po 

dobu záruky za jakost odstraní prodávající na svoje vlastní náklady případné vady, na které se 

záruka vztahuje. 

5.2. Kupující je povinen na vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně upozornit prodávajícího 

a k posouzení oprávněnosti reklamace a důvodů vzniku vad umožnit jeho zaměstnancům nebo 

jiným jím písemně v této věci zmocněným osobám odbornou prohlídku vad ve stavu, v jakém 

byly zjištěny. Prodávající provede odbornou prohlídku nejpozději do 48 hodin od písemného 

vyrozumění, pokud si smluvní strany nedohodnou v konkrétním případu jiný termín. 
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5.3. Vady zjištěné a uplatněné v průběhu přejímacího řízení (tj. při zkušebním provozu) odstraní 

prodávající nejpozději do 5 dnů od jejich reklamace, u vad zjištěných v záruční době do 7 dnů 

ode dne jejich reklamace, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín. 

5.4. Kupující nahlásí vady Zboží na následující adresy: 

LHL s.r.o., Lipová 17/18, 400 10 Ústí nad Labem 

Tel./fax.: 475 533 266, tel.: 477 174 460 el. adresa: servis@lhlsro.cz Servisní 

kontakt (odezva) je do 24 hodin po nahlášení vady Zboží. 

5.5. Kupující je oprávněn hlásit vady Zboží jedním z následujících způsobů: 

- písemně na adresu sídla prodávajícího, 

- faxem nebo elektronickou poštou (spojení uvedeno výše ve smlouvě), přičemž faxem 

volba přísluší kupujícímu. 

5.6. Kupující se zavazuje poskytnout při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm 

spravedlivě požadovat, zejména umožnit provádění prací na odstranění vad. 

5.7. V případě vady Zboží, jejíž oprava by trvala déle než 10 dnů, zapůjčí prodávající bezplatně 

shodné Zboží po dobu celé opravy. 

5.8. Nebezpečí za škody jakož i vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího v době, kdy 

převezme Zboží od prodávajícího a bude sepsán předávací protokol. 

6. Zvláštní uiednání 

6.1. Prodávající se zavazuje, že zajistí kupujícímu na jeho žádost za úplatu pozáruční servis po 

skončení záruční doby po dobu nejméně 5 let za podmínek, které budou sjednány případnou 

budoucí smlouvou. 

6.2. Pro doručování písemností dle této smlouvy se sjednává, že smluvní strany jsou povinny 

písemnosti odeslat doporučeně na adresu druhé smluvní strany, uvedenou v záhlaví této smlouvy 

nebo ji předat poslem proti podpisu. Pro účely doručování se považují v pochybnostech 

písemnosti za doručené třetím pracovním dnem po odeslání písemnosti doporučeným dopisem 

na adresu druhé smluvní strany. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá 

smluvní strana na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje nebo když změnila sídlo či 

bydliště, ale neoznámila druhé smluvní straně písemně takovou změnu adresy pro doručování 

písemností nebo pokud převzetí písemnosti odmítla či jinak zmařila. 

7. Zkušební provoz 

7.I . Zkoušku Zboží v rámci zkušebního provozu zajišťuje prodávající, avšak kupující je povinen 

poskytnout mu k ní potřebnou součinnost. Před zahájením zkušebního provozu se zavazuje 

prodávající zajistit úvodní zaškolení zaměstnanců kupujícího a dále ve formě dozoru nad 

prováděním zkušebního provozu jedním zaměstnancem prodávajícího, který bude odborně 

garantovat provedení zkušebního provozu. Obojí za předpokladu, že jej o to kupující požádá. 



Strana 4 

8. Základní povinnosti kupuiícího 

8.I. Kupující se zavazuje řádně dodané Zboží v místě plnění převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. 

8.2. Kupující se zavazuje dodržovat veškeré instrukce a pokyn a návody k použití, se kterými jej 

prodávající seznámil, a které mu předá při předání Zboží. Za škody způsobené jednáním, které 

je v rozporu s takovými pokyny, instrukcemi a návody nese plnou odpovědnost kupující. 

9. Další uiednání 

9.1 Osoby oprávněné k předání a převzetí Zboží: 

9.1.1 Za prodávajícího pan: Ladislav Hnízdil, funkce jednatel firmy LHL s.r.o. 

tel: 475 533 266 

9. I .2 Za kupujícího pan: MUDr. Petr Hossner MBA, ředitel 

nemocnice Kadaň s.r.o. 

9.2. Osoba uvedená ad 9.I.2. je současně kupujícím zmocněna k reklamaci vad Zboží a k zastupování 

kupujícího při jednání v souvislosti s odstraňováním vad Zboží a uplatňováním nároků z vad 

Zboží. 



 

10.Závěrečná ustanovení 

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

10.2. Tato smlouva se vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jedné pro 

každou ze smluvních stran. 

10.3. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními 

předpisy, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

10.4. Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze 

písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. 

10.5. Přílohy smlouvy: Příloha č. I — cenová nabídka 

Hossner, MBA 

s.r.o, 
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Ing. Otakar / SCHER 

V Ústí nad Labem dne:  

 

Prodávající 

 
Lipová 17/18, 400  Ústí nad Labem 

Tel./fax: 475 533 266 ič: 
27301800 CZ27301800 

V  Kadani  dne: 

Kadaň 


