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Kupni smlouva

Dneém’ho dne uzavfely

BULLETIN.CZ s.r.o.
se sidlem: Lipové 724, 250 88 Celékovice
10: 26191334
DIC: 0226191334
zapséna v obchodm’m rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloika 78396
bankovm’ spojeni:
zastoupené: Ing, Jifim Koi‘inkem, jednatelem
kontaktni osoba: J.Koi‘inek,
(déle jako ,,prodévajici“)

a

Krajské zdravotni, a.s.
se sidlem: Socia’lni péce 3316/12A, Usti nad Labem, PSC 401 13
IC: 25488627
DIC: C225488627
zapséna v obchodnim rejsti‘iku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vloika 1550
bankovnl’ spojeni:
zastoupené: Ing. Petrem Fialou, generélnim feditelem spoleénosti na zékladé povéfem’
piedstavenstvem spoleénosti ze dne 17. 12. 2015
kontaktnl' Udaje:
Kontakt ve vécech soutéiez

Kontakt ve vécech technickych:

(déle jako ,,kupujici")

tuto

kupm’ smlouvu dle ustanoveni § 2079 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékom’k, ve znéni
pozdéjéich pi‘edpisfl (délejen "obéansky zékonfk“)

(dale jen ,,smlouva“)

Prodévajici a kupujici jsou dale oznaéeni rovnézjako ,,smluvni strana“ Ci spoieéné jako ,,smluvni
strany‘i

Tuto smlouvu uzavirajl’ smluvm’ strany na zékladé poptavkového fizenl’.

Uéelem této smlouvyje zajistém' nakupu niie uvedeného pfedmétu koupé a zajiétém’ jeho plné
provozuschopnosti prodévajicim nejméné p0 zéruCnI' dobu a v pf‘ipadé zéjmu kupujiciho i zajiétém’

oprav a na’hradnich diICJ p0 zéruém’ dobu.

élének I.
Pfedmét smlouvy

1. Prodévajici se touto smlouvou zavazuje kupujicimu odevzdat véc, které je pfedmétem koupé
spolu s odpovidajicim pf‘isluéenstvim, a umoinit mu nabyt vlastnické prévo k m’, a kupujici se
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zavazuje, 2e véc prevezme a zaplati prodévajicimu kupni cenu. Pfedmétem koupé je véc: laser
LIGHTLasYAG®, (dale ijako “pfistroj” nebo “zboil’“).

2. Pr‘edmétem této smlouvy je nékup zboif a zajiéténi jeho plné provozuschopnosti proda’vajicim
nejméné po za’ruénf dobu a déle zajiétém’ oprav a néhradnich dim v rémci zéruky.

3. Pfedmétem smlouvyje dale i:
- doprava zboii do mista plném’,
- montéi zboii,
- instalace zboii,
- uvedeni zboZi do provozu véetné ovéfeni jeho funkCnosti,
- provedeni véech pfejl'macich a provoznich testfl a zkouéek dle platné legislativy

a provedem’ pi‘isluénych revizi.
- instruktéi zdravotnickych pracovnikt‘] a pracovnika odboru obsluinych klinickych Cinnostl'

(dalejen ,,OOKC“) kupujiciho, véetné vystavenl’ protokolu o instrukta’ii,
- vystavem’ protokolu uréenému zdravotnickému pracovnikovi, ktery opravr‘wuje provédét

nésledné instrukta’ie zdravotnického personélu v pouéivénl’ zboii ve smyslu §61. odst. 2
za’kona 6. 2638/2014 8b.,

- pi‘eda’nl' dokladfl dle 6|. Ill. této smlouvy,
- zéruém’ servis dle ve smlouvé uvedenych podminek,
— likvidace obalového materiélu,

4. Pfesné specifikace zboZi je uvedena v pfiloze C. 2 — Nabidka ze dne 15.2.2019 této smlouvy,
které tvofi jeji nedilnou souéast.

5. Prodévajici se zavazuje dodat zbozi nové, nerepasované a nepouiité.

élének n.
Kupni cena zboii

1. Kupni cena zboii je 578.000,- KC bez DPH.
2. Ke kupm’ cené dle CI. ll. bod 1. této smlouvy bude pfipoétené DPH piatné vden uskuteénéni

zdanitelného plném’ a za jeji uréem’ a vyéisleni v souladu s prévnfmi pi‘edpisy nese odpovédnost
prodévajici.

3. Kupni cena uréené postupem podle bodu 1 a 2 tohoto élénku je cenou nepf‘ekroéitelnou, je cenou
koneonou a zahrnujici veékeré plnéni dle této smlouvy, tj. jsou v m’ zahrnuté i veékeré na‘klady na
plnéni podle élénku I. bod 3.

4. Kupni cena bude kupujicim uhrazena na zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného
prodévajicim na Cislo uttu uvedené v zéhlavi této smlouvy. V pf‘ipadé zmény bankovniho Uétu
uvedeného vza’hiavi smlouvy je prodévajici povinen toto bezodkladné (maximélné do tf‘i dnfl)
oznémit kupujicimu (e-mailem nebo jinym pl'semnym zpfisobem), v opaéném pfipadé nese
proda’uvajl’ci veékeré naklady spojené s opétovnym zasla’nim penézm‘ch prostfedkfl ve prospéch
jiného‘ nei v zéhlavi smlouvy uvedeného bankovniho L'Jétu, riziko ékod a kupujici se v takovém
pfipadé nedostévé do prodleni.

5. Kaidy dafiovy doklad (faktura) musi byt vystaven v souiadu s ust. § 28 za’kona C. 235/2004 3b.,
odani z pi‘idané hodnoty (dale jen "za’kon o DPH"), a vedle na’leiitosti dle ust. § 29 zékona o
DPH musi splhovat i daléi néleiitosti. A to zejména:

- identifikaoni Cislo kupujiciho a prodévajiciho,
- den splatnosti,
- oznaéeni penéim’ho Ustavu a Cislo Uétu, ve prospéch kterého mé byt provedena platba,

konstantni a variabilni symbol,
- odvola’vka na smlouvu uvedenim na’zvu smlouvy a dodaného zboii,
- razitko a podpis osoby oprévnéné k vystaveni dahového dokladu,
- soupis pi‘iloh,
- nézev projektu,
- registraoni Cislo projektu,

Proda’vajici je oprévnén vystavit dafiovy doklad (fakturu) ai po fadném pfedéni zboii kupujicimu,
jak je definovéno v Cl. III odst. 2 smlouvy, a to na zékladé protokolu o pfedém’ zboZI’ podepsaného
obéma smluvnimi stranami. Tento protokol o pfedéni zboii musi byt pfilohou dafiového dokladu
(faktury).
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10.

11.

Danovy doklad (faktura) musi byt vystaven v Ceské méné.
V pripadé, 2e prodavajici uvede ve své fakture jiny bankovni doet, nez jim uvedeny v zahlavi teto
smlouvy, je povinen na tuto skuteénost kupujlciho vyslovné upozornit (pri’Jvodnim dopisem k
faktui‘e o zméné éisla L'iétu nebo Cervenym vyznaoenim nove'ho Cisla Uétu ve faktui‘e) pl‘ed
splatnosti svého naroku, ktery se stava narokem nesplatnym a2 do doby naplnéni uvedené
povinnosti prodavaji’ciho.
Pokud danovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici naleiitosti ve smyslu vyée uvedenych
ustanoveni tohoto olanku smlouvy, je kupujici opravnen zaslat ho ve lhfité splatnosti zpet
prodavajicimu k doplneni Ci opravé, anii se tak dostane do prodleni se zaplacenim. V takovém
pripadé poéina lhflta splatnosti béiet znovu s novou lhi‘itou splatnosti v delce 60 kalendafnich
dnfl od opétovného doruéeni néleiité doplnéného oi opraveného danového dokladu (faktury).
Splatnost kaidého danového dokladu (faktury) vystaveneho prodévajicim je 60 kalendarnich dnfl
ode dne jeho doruéeni kupujicimu. Prodavajici se zavazuje pf‘edat Ci odeslat danovy doklad
(fakturu) kupujicimu nejpozdéji nésledujici pracovni den po jeho vystaveni.
Smluvni strany povaiuji za okamiik splnéni penéiitych zavazki’i vyplyvajicich ztéto smlouvy
okamiik odeslani penéiité platby z bankovniho ucm povinné smluvni strany na L'iCet opravnéne
smluvni strany uvedeny v zahlavi této smlouvy.
Kupujici neposkytuje prodavajicimu zalohu na kupni cenu.

III.
Doba a misto plnéni

Prodavajici se zavazuje pfedat zboii kupujicimu nejpozdéji do 56 kalendainich dnfii ode dne
nabyti L’JCinnosti teto smlouvy. O terminu predani musi prodévajici informovat povéi‘ené
pracovniky (zastupce) kupujiciho minimalné 3 pracovni dny pi‘edem. Pi‘esny termin a zpflsob
predani bude domluven povei‘enymi za’stupoi prodavajiciho a kupujiciho. Povéfenym zastupcem
prodavajiciho je: |ng.J.Koi‘inek, . Povéi‘enym zastupcem
kupujiciho jsou:

1) nebo
2)

nebo jiny povéi‘eny pracovnik OOKC kupujiciho.
2. Za predani zboii se povaiuje:

a. Dodani zboZi na adresu:
Krajska zdravotni, as. — Nemocnice Teplice o. z.,Duchcovska’ 53 , 415 29 Teplice—
oddéleni ooni odborné ambulance
montai zboZi a
instalace zboii a
uvedeni zboii do provozu véetné ovéfenl jeho funkénosti a
provedeni véech pfejimacich a provoznich testfi a zkouéek dle platné legislativy
a provedeni pi‘isluénych revizi a

f. instruktaz zdravotnickych pracovnikfi a pracovnika odboru obsluinych klinicch oinnosti
(dale jen ,,OOKC“) kupujiciho, a véetné vystaveni protokolu o instruktéii a

g. vystaveni protokolu uroenému zdravotnickému pracovnikovi, ktery opravnuje provadét
nasledne' instruktéie zdravotnického personalu v pouiivani zboii ve smyslu §61, odst. 2
zékona C. 268/2014 8b.,

h. dodani dokladfil, které jsou potrebné pro pouZivani zboii (event, které jsou kupujicim
poiadovany pro pfipojeni do IT infrastruktury. NIS, PACS apod.), a které osvédéuji
technické poiadavky na zdravotnické prostiedky, jako napl‘. navod k pouZiti v oeském
jazyce (i v elektronicke podobé na CD/DVD), pi‘isluéné certifikéty, atesty osvédéujici, 2e
pfistroj je vyroben v souladu s platnymi bezpeénostnimi normami a CSN, kopii prohlaéeni
o shodé (CE declaration) a daléi dle zakona c. 268/2014 85., o zdravotnickyIch
prosti‘edcich ve zneni pozdéjéich predpisfl; v pripadé zboii se zdroji ionizaoniho zai‘eni
idokumentaci dle za'kona c. 263/2016 8b., atomovy zakon ve znéni pozdéjéich pfedpisfl
a provadécich pfedpisfl, zejména vyhlaéky c 422/2016 8b., 0 radiaéni ochrané ve znéni’
pozdéjéich pi‘edpisi‘i a zabezpeoeni radionuklidoveho zdroje, a souoasné

i. likvidace obaloveho materiélu a
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j. podpis protokolu o predéni zboii povéi‘enymi zéstupci obou smluvnich stran (dale téi
"predéni zboii“).

3. Zvléétni pozadavky:
a. kupujici je povinen respektovat pokyny prodévajiciho ty'kajici se uvedeni zbozi do

provozu. V pi‘ipadé, ie kupujici nevyéké, a2 prodévajicr’ uvede zboii do provozu a uvede
zboir’ do provozu sém, nebude mu 2e strany prodévaného poskytnuta zaruka za jakost
zboiL

b. protokol 0 predéni zboiz’ musi byt na strané kupujiciho podepsan pracovm'kem odboru
obsluinyIch klinickych Cinnosti. v opaoném pfipadé neni plnéni dodévky povaiovéno za
Uplné a nelze se doméhat Uhrady kupni ceny.

IV.
Vlastnické prévo a nebezpeéi ékody na zboii

1. Nebezpeéi Skody na zboii prechézr’ na kupujiciho okamiikem prevzeti zboir’. T92 nésledek ma’,
neprevezme-li kupujici zbozi, ac mu s m’ prodévajici umoinil naklédat.

2. Vlastnické prévo ke zbozl‘ dle této kupni smlouvy prechézi na kupujr’ciho predénim zboZi (viz Cl. Ill.
odst. 1, 2 této smlouvy).

V.
Zéruka za jakost

1. Prodévajl'ci odpovidé za to, 2e zboii v dobéjeho prevzeti kupujicim:
a. nebude mit Za'dné prévni vady (zjevné 6i skryté), zejména pak, 2e nebude zatiieno prévy

tretich osob, ze kterych by pro kupujiciho vyplynuly jakékoliv daléi finaném’ nebo jiné
povinnosti ve prospéch tretich stran (dale rovnéi ,,prévnl' vady“),

b. nebude mit iédné faktické vady (zjevné Ci skryté), zejména pak ire bude splhovat veékere’
funkoni, technioké a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvé véetné jeji priloh
(tj. vlastnosti a specifikace vyislovné kupujl'cim poiadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti,
které jsou obvyklé na zboii, jeije pfedmétem této smlouvy, kladeny) a dale, 2e bude spmovat
veékeré poiadavky stanovené pi‘isluénymi prévnr’mi predpisy a technickymi normami, a to jak
v Ceské republice, tak i v zemi vyrobce zboii (dale rovnéi ,,faktické vady“).

2. Prodévajici odpovidé za vady zboii, jez bude mit zboZi v dobé jeho prevzeti kupujicim, a dale
prodévajici prebiré zévazek a odpovédnost za vady zboii, které se na zboii vyskytnou v prflbéhu
zéruém’ doby (tj. prodévajici poskytne kupujl'cimu zéruku za jakost zboZr’ ve smyslu § 2113 a nasl.
obéanského zékom’ku).

3. Zéruéni doba na zboii je 24 (slow: dvacetétyfi mésica) mésicfl. Zéruém’ doba poéiné béiet dnem
nésledujicim po okamiiku pi‘evzetl' zboii kupujicim. V pi‘l’padé rédného a véasného vteni vady
se béh zéruém’ doby (pokud jeété neubéhla celé) stavi a poéiné znovu béiet a2 ode dne pfevzeti
opraveného reklamovaného zboZI' zpét kupujicr’m nebo ode dne, kdy kupujicr’ a prodévajici
vystavi pisemné potvrzeni o vyh’zeni reklamace jinym zpflsobem, na kterém se pisemné
dohodnou.

4, Zéruka se nevztahuje na vady zboil' vzniklé poskozenim zboir’ zpflsobenym tretimi osobami
nebo kupujicim pfi uiivéni zboii v rozporu s névodem k pouiiti a Udribé zboii, ledaie
k takovému poékozem’ doélo v dflsledku jiné vady zboil'.

5. Prodavajl'ci se zavazuje v rémci zéruky provédét opravy poruch a zavad zboir’ (dle § 66 za’kona
é. 268/2014 Sb.) tj. uvedeni zboii do stavu plné vyuiitelnosti jeho technickych parametrfl,
provédét dodévky véech na’hradnx’ch dilfi a provédét standardni vylepéeni zboii dle pokynfl
eobce.

6. Zéruka se vztahuje i na prisluSenstvi, které je nutné k plnému a bezpeénému vyuZitI' dodaného
zboii po celou zéruéni dobu, a které bylo prodévajicim dodéno spolu se zboil'm. Stejné tak
poskytne prodévajici spoti‘ebni material potrebny pro jI'm provédény servis a bezpeénostné
technické kontroly, revize, pi‘edepsané kontroly a prohlidky, kalibrace a validace dle tohoto
CIénku. Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany uvédéjl’. ie kupni cena podle Clanku ll. této
smlouvy zahrnuje i cenu (véetné vymény) za tento materiél v potrebném mnoistvi a kvalité po
celou zéruéni dobu, priéemi prodévajfci nem’ opra'vnén poZadovat uhrazem‘ a kupujici neuhradi
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10.

11.

12.

13.

prodévajicimu jakoukoli dodateénou 0hradu anebo dodateoné néklady prodavajiciho v souvislosti
s dodém’m a vyménou opotrebovanych dilfi zboii
Kupujici je povinen oznémit prodavajr'cimu vadu zboil', které se vyskytla v prObéhu zéruém’ doby,
a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak do 7 (slovem: sedmi) prac0vnich da poté, kdy
kupujr’ci vadu zjistiL Vytéem’ vady musr’ byt zasléno prodévajicr’mu prosti‘ednictvim e-mailu, faxu
nebo jinym vhodnym zpflsobem na kontaktni Udaje pro tento Uéel urCené prodévajicr’m. Kontaktni
Udaje prodévajiciho pro 06e hlaéeni zévad: J.Kofinek, tel.: 608027094, email:
servis@bulletin.cz.
Vpfipadé uplatnéni reklamace zboZI' se prodévajr’cr’ zavazuje, 2e doba néstupu servism'ho
technika na opravu bude maximalné 48 hodin od nahlééeni zévady prodévajicimu dle
pfedchoziho odstavce.
Lhflta pro odstranéni vad nebude deléi nez 3 kalendarm' dny. Lhflta pro odstraném’ vad zaéiné
plynout ode dne telefonického nahla’éeni vad prodévajicr’mu s néslednym emailovym potvrzenim
na vyée uvedené kontaktnr’ Udaje prodévajiciho.
Prodévajl‘ci se zavazuje, ie v pf‘ipadé, 2e nebude moZne opravit zboii na misté do Ihflty uvedené
vCIénku V. odst. 9 smlouvy, poskytne kupujr’cr’mu nejpozdéji do 48 hodin po uplynutr’ tty pro
odstranéni vad a2 do doby Uplného vyfizeni reklamace néhradnf zboil' odpovidajr’cr’ specifikaci
zboZi podle této smlouvy, a to bezplatné. Dovoz a odvoz néhradniho zboZi zajisti prodévajici na
vlastnr’ néklady.
V pf‘ipade, 2e charakter, zévaénost a rozsah vady neumoini Ihfitu pro odstraném’ vady
prodévajicr’mu splnit, mflie byt prodévajicimu kupujl'cim pisemné poskytnuta delér’ Ihflta pro
odstraném’ vady bez toho, aby se prodévajici dostal v prflbéhu poskytnuté delSi lhflty na
odstranéni vady do prod/eni sjejim odstranénim. O hledisku, zda charakter, zévainost a rozsah
vady vyiaduje poskytnuti delér’ lhflty pro odstraném’ vady, stejné tak jako o jeji délce. rozhoduje
kupujicr’. Poskytnutl’ deléi lhflty na odstranéni vady nemé vliv na povinnost prodévajiciho
uvedenou v odstavci 10 tohoto Cla'nku.
Prodévajici se zavazuje provédét v dobé zaruky bezplatné:

. vyrobcem pi‘edepsané kontroly a prohlidky. kalibrace, validace a metrologické overeni
v souladu se zakonem C. 505/1990 8b., 0 metrologii, ve znénr’ pozdéjéich pf‘edpisfir,

— bezpeCnostné technické kontroly dle § 65 zékona C. 268/2014 Sb.
7 revize dle § 67 a 68 zékona C. 268/2014 Sb.
— poskytnuti néhradnich dill‘] a spotfebniho materialu nutného k provédéni vyée uvedenych

kontrol a prohll'dek.
Kontaktni osobou pro pi‘imou komunikaci se servisnim technikem prodévajiciho je technik
zdravotnického pracoviété a odboru obsluinych klinickych Cinnosti kupujiciho, Ze strany
prodévajiciho tedy bude umoinéna i telefonické konzultace povéfenymi pracovm’ky
zdravotnického pracoviété a odboru obsluinych klinickych Cinnostr’ kupujiciho.

VI.
Sankéni ujednéni

Nezaplati-li kupujici prodévajicr’mu kupni cenu zboii fédné a voas, je prodévajicr’ oprévnén
poZadovat po kupujicim Grok z prodieni ve vyéi 0,005 % z dluzné oéstky za kaidy den prodleni,
a to a2 do Uplného zaplacem’ dluine Céstky.
Nedodé-Ii prodévajr’ci kupujr’cimu zboii fédné a véas, tj. pokud nedojde k pf‘edém’ zboii v souladu
8 Cl. Ill. této smlouvy, zavazuje se prodévajici zaplatit kupujicr’mu smluvnr’ pokutu ve vyéi 0.2%
zkupnl' ceny zboir’ bez DPH 28 kaidy den prod/eni, a to a2 do fédného pfedém’ zboii
kupujicimu.
V pripadé, 2e prodévajl'ci neopravi zboii ve lhfité uvedené v Cl. V. odst. 9 smlouvy a nebude
poskytnuto néhradni zboir’ ve lhflté dle Cl. V. odst. 10 smlouvy, je kupujr’or’ oprévnén poiadovat
smiuvni pokutu ve vyé10,2 % z kupni ceny bez DPH za kazdy kalendérni den a2 do i‘édné opravy
(odstraném’ vad) zboii.
Zap/acenim smluvm’ pokuty neni dotéeno pravo na nahradu ékody v plném rozsahu, ani prévo na
odstoupeni od smlouvy vsouladu se zékonem C. 89/2012 8b., obéansky zékonik a zékonem
C. 134/2016 8b., 0 zadévém’ vef‘ejnych zakézek.
Smluvni pokuta je splatné do 30 kalendérnich dnL‘] ode dne, ve kterém na ni vznikl nérok.
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VII.
Pfedéasné ukonéeni smlouvy

1. Tato kupni smlouva mfiie by't ukonéena dohodou smluvnich stran, oi odstoupenim od smlouvy
dle zékona 6. 89/2012 8b., oboansky zékonik.

2. Smluvni strany jsou povinny vypofadat si vzéjemna préva a zévazky v souladu s ustanovenimi
zékona (3. 89/2012 8b., oboansky zékonik.

VIII.
Zvléétni ustanoveni

1. V pfipadé, 2e hodnota predmétu smlouvy pfesahuje 50 000 K6 bez dané z pfidané hodnoty, a na
smlouvu se nevztahuje nékteré z daléich vyjimek uvedenych v § 3 odst. 2 za’kona C. 340/2015 8b.,
0 zvléétnich podminkéch (Joinnosti nékterych smluv, uvefejfiova’ni téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), musf bYt tato smlouva uvefejnéna’ prostf‘ednictvim registru smluv do tf‘i
mésicfl ode dne, kdy byla uzavfena. V pfipadé nesplnéni této povinnosti bude smlouva ze za’kona
zruéena od poéétku.

2. Smluvni strany shodné prohIaSuji, 2e iédné ustanoveni této smlouvy (véetné véech jejich pfiloh),
nepi‘edstavuje obchodni tajemstvi zadné smluvni strany podle § 504 zékona 6. 89/2012 8b.,
oboansky zékonik 8 ani dfivérné informace, a souhlasi s uvef‘ejnénim této smlouvy v plném
rozsahu.

3. Smluvni strany se dohodly, 2e elektronicky obraz této smlouvy a metadata vyiadované zékonem
o registru smluv zaéle spravci registru smluv kupujfci ve Ihflté 14 dni od uzavfenl’ smlouvy.

4. V pfipadé, 2e smlouva nebude uvefejnéna prostf‘ednictvim registru smluv ani v 15. den od jejiho
uzavf‘eni, je oprévnéné pi‘edat elektronicky obraz smlouvy a metadata druhé smluvm’ strana tak,
aby smlouva byla uvef‘ejnéné prosti‘ednictvim registru smluv do tfl' mésfcfl ode dne, kdy byla
uzavi‘ena.

IX.
Zévéreéné ustanoveni

1. Veékeré pisemnosti souvisejici s touto smlouvou se doruéuji na adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy, pfipadné na jinou adresu sdélenou pi‘isluénou smluvni stranou e-maiIem nebo pisemné.

2. Obé smluvni strany jsou povinny oznémit druhé smluvnl' strané jakoukoliv zménu Udajfl
uvedenych v zéhlavi této smlouvy, a to pisemné bez zbyteoného odkladu poté, kdy se 0 pfisluéné
zméné dozvi.

3. Smluvni strany se zavazuji feéit veékeré pi‘ipadné spory smirnou cestou, Budou-Ii takové jednéni
neUspééné, pfipadné spory mezi smluvnimi stranami jsou opra’vnény rozhodnout obecné soudy
Ceské republiky. Pfisluénost rozhodoich soudfl je vylouoena.

4. Prodévajici na sebe pfebiré nebezpeéi zmény okolnosti podle§ 1765 Oboanského zékoniku, jako
napfiklad zmény kurzu cizi mény.

5. Je—Ii nebo stane—li 8e nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné oi neUCinne‘, nedotYka'I se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, které zflstévaji platné a Doinna’. Smluvni strany 36 v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné Ci neuoinné novym ustanovem'm platnym
a UCinnym. ktere’ nejlépe odpovidé pflvodné zamyélenému Ubelu ustanoveni neplatného Ci
neUCinného.

6. Pro pfipad, 2e 0 prodévajicim jako o poskytovateli zdanitelného plném’ je zvefejnéna zpflsobem
umoihujl’cim délkovy pf‘istup skuteénost, 2e je nespolehlivym plétcem DPH, v souladu se znénim
zékona o DPH, smluvni strany sjednévaji, 2e za splnénl’ zévazku kupujioiho uhradit sjednanou
kupm’ cenu je povaiovéno, uhradi-li kupujici ééstku ve vyéi dané na uoet sprévce dané
poskytovatele a zbyIvajI'ci cast kupm’ ceny poniienou o dah prodévajicimu.

7. Smluvni strany timto prohlaéuji, 2e si pi‘ed podpisem této smlouvy vzéjemné sdélily veékeré
skutkové a prévni okolnosti, o nichz ke dni uzavf‘enf této smlouvy védély Ci musely védét, a které
jsou relevantni ve vztahu k uzavi‘eni této smlouvy.

8. Ve vztazich vyplyvajicich z této smlouvy se obchodni zvyklosti budou aplikovat pouze v ph’padé,
2e dané otézky nejsou regulovény dispozitivnimi ustanovenimi obCanského zékoniku.
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9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pfiéemz kaZdé ze smluvnl’ch stran obdrii p0
podpisu této smlouvy p0 jednom vyhotoveni.

10. Tato smlouva byla uzavfena bez existence tisné Ci nasili, a je vysledkem svobodne vfile
smluvm’ch stran.

11. Smluvni strany prohlaéuji, 2e 81 text smlouvy fédné pfeéetly, tomuto porozumély a souhlasi s nim.
12. Pfilohou <5. 1 new smlouvy je Nabidka ze dne 15.2.2019, které tvori nedilnou souéa’st této

smlouvy.
13. Véechna ostatni prohlééem‘ stran, (at' ui uéinéna vyslovné, nebo vyplyvajici z této smlouvy), Ustni

Ci pisemné, jsou vtélena do této smlouvy, popi‘ipadé zada’vaci dokumentace, aniZ by byla
omezena véeobecnost pfedchozino. Zédné zména nebo dodatek nebude uzavf‘en tim, 2e bude
doruéena, pfijata, podepséna nebo potvrzena objednévka kterékoli strany, faktura, pfepravni
dokumenty, vyzva, sdélem’, nebo jiné obchodm’ formuléi‘e obsahujici Ci doplnujici obchodni
podminky vtéto smlouvé nebo jsouci v rozporu se stévajicimi obchodnimi podminkami
obsaieny’mi v této smlouvé nebo zadévaci dokumentaci. JakékoIi zmény této smlouvy musi mit
pisemnou formu v listinné podobé a podepsane smluvnimi stranami. Vzdéni se jakéhokoli prava
ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro ktere bylo vzdanl' se urCeno.

14. Tato smlouva nabyvé Uéinnosti dnem jejiho podpisu obema smluvnimi stranami.

Pfiloha C, 1 - Nabidka ze dne 15.2.2019

' ? — T110
V Celékovicich, dne 3.3.2019 V Usti nad Labem, dne U” M '51

Za

ng. e r a a
generélm’ feditel spoleénosti

i731 EAOd1“
103-43 Zifl'flfiyfiéfiggg
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Oddi‘lcni 7d1‘zw01111cké tcchniky
Duchcm'skfi 53
415 29 Tcplicc

V Celékovicich (1110 15.2.2010

Véi‘cné pam’

1121 zzikludé Vail' 011111110116 poptdvky 20 (1110 15.2.3019 11081151111 51311112110111 ccnovou 11z1b1'dk11 1121
YAG laser firmy Lightmed. chnické paramclry jsem 1101311111 do Va§1 tabulky :1 251101011 11051151111
V' pfilozc broiuru k 101111110 1858111.

Dékuji 721 31101111315101. 5 pfétclskym pozdrmmn

maizcv cent! mm 3‘ DPH (21%

1. YAG Laser LighILas YL0019 578.000.— Ké (399.380,— Kc':
Zahrnuje:

~ Vitreolysis

— Ochranné bryle

- Elektricky stolek

- Syste'm integrovany’ ve étérbinové Iampé

- 5 krokfl zvétéem’

- : sooum posterior/anterior offset

— §irok0111h1é optika

- Autokalibraénfreiim

Podml'nkou 01301111111 10 p1‘0vz’1dénf scrvisu autorizovanuu 05013011 firmy 13111111111117 5.110.
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