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KUPNÍ SMLOUVA 
********************************************************************************** 

Kupující: Nemocnice Litoměřice, a.s. 
Žitenická 2084 
412 01 Litoměřice 

Zastoupena: Ing. Radek Lončák, MBA 
předseda představenstva 

IČ: 
DIČ: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 

e-mail:

06199518 
CZ06199518 

xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Bank. spoj: xxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

Datum vyhotovení: 30. 1. 2019 

t-lOSPIMED spol.sr.o.

Prodávající: 

Zastoupen: 

IČ: 
DIČ: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 

lékařská a gastronomická 
technika 

HOSPIMED, spol. s r.o. 
Malešická 2251/51 
130 00 Praha 3 

Ing. Radim Celecký, 
Ing. Věra Svobodová, 
Jana Doubravová -
jednatelé 

00676853 
CZ00676853 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 

e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Firma HOSPIMED, spol. s r.o. je zapsána 16. listopadu 1990 do Obchodního rejstříku vedeného u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 480 

********************************************************************************** 

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, dále jen OZ. 

1. Předmět smlouvy

zařízení pro intrakorporální lithotripsii 
dle technické specifikace v příloze č. 1 této kupní smlouvy. 

Předmětem smlouvy je dodávka nového a nepoužitého přístroje včetně dopravy, instalace, uvedení 
zařízení do provozu a zaškolení obsluhy, provádění záručního servisu. 
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2.1 Cena 
... 

CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY 
DPH 21% 

CENA CELKEM 

2.2 Kursovní rozdíly 

2. Ceny

544 608,60 Kč 
114 367,80 Kč 

658 976,40 Kč 

došlo , 

dne: 2 7, 03, 2019 

č.j.: ,G ti/2111 
sekretariát a.s.

Ceny jsou stanoveny jako konečné a pevné a je v nich započteno clo ve výši platné ke dni podpisu 
této smlouvy prodávajícím a náklady na dopravu zboží k uživateli, pojištění, bankovní poplatky, 
instalace (s výjimkou stavebních prací), zaškolení obsluhy. 

.. 

3. Fakturace, platební podmínky

3.1 Záloha 
Prodávající n�požaduje zálohu. 

3.2 Konečná faktura 
Prodávající vystaví kupujícímu v zákonné lhůtě po ukončení instalace zboží konečnou fakturu (daňový 
doklad) se splatností 60 dní. 
Kupující se zavazuje uhradit fakturu na účet prodávajícího v termínu splatnosti. Faktura je uhrazena 
dnem připsání předlmětné částky na účet prodávajícího. Částečné zaplacení faktury není splněním 
platebních podmínek dle tohoto článku a nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu 
v plné výši. Pokud kupující nesplní ve stanovené lhůtě svou platební povinnost vyplývající z této 
smlouvy, tzn.,, neuhradí vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti, nebo ji uhradí jen částečně, je 
povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši xxxx % z neuhrazené částky za každý 
den překročení data splatnosti faktury. 
Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní úroky nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké 
převyšuje smluvní pokutu. 

4. Dodací podmínky

4.1 Dodací lhůta 
Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu do 90 dnů od data podpisu smlouvy. Dokladem o datu 
dodání je údaj uvedený na potvrzeném dodacím listu. Pro případ nedodržení termínu dodání se 
prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši xxx% ceny zboží s DPH za každý, i 
započatý, den prodlení s dodávkou. 

4.2 Místo plnění 
Dodávka je splněna doručením zboží na místo určení, dokladem doručení je stvrzený dodací list. 

" 

4.3 Přejímka'zboží 
Kupující se zavazuje zboží dle bodu 1 této smlouvy v množství, jakosti a provedení převzít. Prodávající 
si vyhrazuje právo dodá't zboží v dílčích dodávkách a to tak, že celý předmět plnění dle čl. 1 této 
smlouvy bu.de dodárn nejdéle ve lhůtě dle článku 4.1 této smlouvy. Prodávající se zavazuje vyrozumět
kupujícího o dodání zboží (či dílčí dodávky) nejméně 2 pracovní dny předem. Kupující je povinen při 

� 
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dodání zboží provést jeho fyzickou přejímku a neprodleně reklamovat jeho případnou nekompletnost 
nebo zjevné vady zboží nejpozději však do S-ti dnů od data dodání. 

Kupující se zavazuje nevybalovat zboží z přepravních obalů, pokud je to uvedeno v dodacím listě a 
k převzetí zboží přizvat písemnou formou prodávajícího, který spolupotvrdí dodací list. V takovém 
případě se, do doby příjezdu a spolu potvrzení zástupce prodávajícího, zboží nepovažuje za dodané. 
Porušením této povinnosti může kupujícímu zaniknout nárok na záruku dle čl. 5.2 

4.4 Nebezpečí škody na zboží 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího doručením zboží kupujícímu. Dokladem o doručení 
je dodací list, opatřený podpisem osoby zmocněné kupujícím k převzetí zboží. Nebezpečí škody na 
věci přecnází na kupujícího také v okamžiku, kdy kupující nepřevezme od p�odávajícího předmět 
koupě, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. 

4.5 Přechod vlastnictví 

Teprve po uhrazení konečné faktury nabývá kupující vlastnické právo k předmětu této KS dle § 2132 
OZ. V případě, kdy kupující není konečným uživatelem, nesmí zboží (předmět smlou'vy) předat do 
vlastnictví třetí strany, dokud není uhrazena konečná faktura vyplývající z této smlouvy. Kupující je 
povinen seznámit s vlastnickým právem ve smyslu 
této smlouvy konečného uživatele. 

S. Instalace, záruka, reklamace

5.1 Instalace 

Kupující se zavazuje umožnit zahájení instalace zboží a zaškolení obsluhy nejpozději do14 
kalendářních dnů od dodání dílčího funkčního celku či kompletní dodávky. Při porušení této smluvní 
povinnosti se za den ukončení instalace považuje den dodání zboží. 
Prodávající se zavazuje instalovat zboží do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla instalace 
umožněna. Dnem ukončení instalace se rozumí den podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do 
provozu". 
Prodávající se zavazuje provést zaškolení obsluhujícího personálu. 

Školení se uskuteční v místě instalace zboží před vystavením "Protokolu o uvedení zařízení do 
provozu". Dokladem o ukončení instalace zboží a o zaškolení obsluhy je "Protokol o uvedení zařízení 
do provozu" podepsaný prodávajícím i kupujícím. Kupující svým podpisem potvrzuje funkčnost i 
kompletnost dodaného zboží. Kupující má právo Protokol nepodepsat v případě, že prodávající 
prokazatelně porušil smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy 

5.2 Záruka 

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na dodaně zboží bezplatný záruční servis po dobu 24 
měsíců. Záruční lhůta běží od data podepsání "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma 
stranami a za záručních podmínek uvedených v tomto Protokolu a v garančních podmínkách výrobce. 
Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení 
závady do jejího úplného odstranění. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení předmětu dodávky, 
použitý spotřební materiál a poruchu přístroje vzniklou z důvodu provozování přístroje v rozporu s 

• 

návodem k použití či poškození živelnou událostí. 

Lhůta pro nástup na servis je 48 hodin od jeho nahlášení. Odstranění závady bude provedeno do 48 
hodin od nahlášení poruchy bez použití náhradních dílů, do S dnů při použití náhradních dílů. 
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Prodávající garantuje zajištění servisu a dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu minimálne 
po dobu 10 let ode dne dodání 

5.3 Reklamace 

Reklamace vad zboží se řídí ustanovenín: § 2099 a následujících OZ a garančními podmínkami 
výrobce. 
Kupující je oprávněn uplatňovat z vad zbofrpouze nároky dle ustanovení§ 2106 odst. 1 písm. b) OZ. 

6. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, ze kterých každá strana obdrží po 1 paré, nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti .dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 
Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky �éto smlouvy jsou výsledkem jednání stran 
a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. 
Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 
strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 
elektronických zpráv. 

Statutární zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům, že si tuto 
smlouvu přečetli a že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek 
a na důkaz smlouvu vlastnoručně podepisují. 

Ing. Radim Celecký 
jednatel 

' ' 

Příloha č. la Technická specifikace (Technický list) 
Příloha č. lb Položkové členění 

V Litoměřicích dne 

Žitenická 2084 

4.12 01 Litoměřice 

iČ.: 061·99 518 1 

- 5 -03- 2019
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EMS Swiss LithoClast
® 

Masterse používá na drcení močových kamenů v ledvinách, 

močovodech a v močovém měchýři. 

Jedná se o kombinovaný intrakorporální lithotriptor, který umožňuje drcení: 

• ' Ultrazvukové

• Pneumatické

• Kombinované

-
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SWISS LITHOCLAST
®

PRINCIPLE 
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THE BENEFITS OF THE EMS 

COMBINE□ LITHOTRIPTER 

PRINCIPLE ARE CLEARLY 
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THE WORKING PRINCIPLE 
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PNJ PNEUMATIC HANOPIECE 

OROfR NO. 

PROSE CAP 

OROfR NO. 

ORDER ND. 

OROfR NO. 

COMPRESSEO AIR TUSING 

OROER NO. 

DRDER ND.. 
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Technické parametry: 
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Výrobce 

Model 
Síťové nap_ětí 
Kmitočet sítě 
Příkon 
Kmitočet pro ultrazvuk 

Výkon pro ultrazvuk 
Výkon pneumatické Lithotripsie 
Klasifikace 

Druh provozu 
Pojistka primáru 
Přípojka tlakového vzduchu 
Kryt 
Životnost přístroje 

.. 



�OSPIMED 
DODAVATEL IČO : 00676Íl53: DIČ : CZ00676853 

HOSPIMED," spol. sr.o. 
Malešická-2251/51 

130 00 Praha 3' 

Tel.: xxxxxxxxxx� 
E-mail : hospimed@hospirned.cz \ 

Den vystavení 10.11.2018 

Zařízení Qro intrakorQorální lithotriQsii 

pozice Název 
001 Swiss Lítho.Clast Master 

FT-128# EXq 

002 Sonda pro UZ lithotriptor pr.3,8 
mm,NL403mm-resterilízovatelná 

FR-083 

003 Ultrazvuková sonda pr. 1,5 x 573mm (balení2ks) 

FR-102 

005 Ultrazvuková sonda pr. 1,9 x 360mm (balení2ks) 

FR-103 

006 Sonda LíthoClast, 'pr.1mm,NL 570mm 

EL-220 

007 Sonda LithoClast, pr.0,8mm, NL605mm 

EL-046 .

008 Sonda LíthoClast pr.2mm, NL 425mm 

EL-044 

�-

S pozdravem 

• 

• 

ZÁKAZNÍK 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
CísLol 22-8-0000210 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Žitenická 2084 
41201 · Litoměřice - Předměstí 

Množství MJ 
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HOSPIMED, spol. sr.o
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zapsán do obchodního _rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 16.listopadu 1990, oddíl C, vložka 480 
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