
KUPNÍ SMLOUVAHGFEDCBA

E U R O T E C M e d ic a l s . r .o .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

se síd lem Baranova 1486/18, P raha 3, PSČ 130 00

IČ : 276 01 242

D IČ : CZ 276 01 242

zastoupená jednajícím Štěpánem Vránou, jednate lem společnosti,

Bankovní spojení: Česká spořite lna, a.s.,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 118108

(dále jen prodávající)

na straně jedné

a

D o m o v p r o s e n io r y P ř e d k lá š t e ř í , příspěvková o r g a n iz a c e

se síd lem Šikulova 1438, 666 02, Předklášteří

IČO : 65761774

D IČ : -

zastoupené jednající Mgr. Tomášem Francem , ředite lem

Bankovní spojení:

(dá le jen kupující)

na straně druhé.

Obě sm luvní strany prohlašují, že jsou způsobné k právním úkonům a po vzájemném

projednání a shodě uzavíra jí v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tu to sm louvu:

I.

P ř e d m ě t s m lo u v y

1. Předmětem této sm louvy je dodávka tohoto zboží, v této specifikaci, výbavě a ceně:
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položka název zboží typ cena za počet cena celkem DPH cena celkem

číslo: kus bez DPH kusll bez DPH (%) s DPH

Sedačkový pojízdný zvedák s

elektrickým zdvihem a vyjimate lnou

záslepkou toaletního otvoru v

sedátku širšího a kom fortně jšího

provedení, 4 kolečka, dvě bržděná,

obě plně výklopná boční ramena se

1.
zádovou opěrkou upevnite lnou na GK Novum

146500,00 Kč 1 146500,00 Kč 15 168475,00 Kč
libovolné rameno, konstrukce v 1000

nerezavějícím provedení, 1x

vyjimate lný akumulátor 24V ,

nabíječka, dálkové ovládání,

bezpečnostní stop tlačítko,

in tegrovaný ovládací panel s ind ikací

stavů. Nosnost 200 Kg

- ---,- ,
Cena celkem : 14650000 Kč 16847500 Kč

2. Prodávající se touto sm louvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá, nainsta lu je a uvede do
provozu věc, která je předmětem koupě (dále rovněž jako "zboží"), a umožní mu nabýt
vlastn ické právo k ní. Kupující se touto sm louvou zavazuje zboží od prodávajícího
převzít a zaplatit kupní cenu podle této sm louvy. Zboží bude odpovídat požadovaným
normám .

II.HGFEDCBA

D o b a p ln ě n í

Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 30. 12. 2016.

III.

K u p n í c e n a a p la t e b n í p o d m ín k y

1. Kupní cena byla sjednána ve výši 146.500,- Kč bez 15% DPH, DPH 15% činní 21.975,-
Kč. Cena s DPH je 168.475,- Kč.

2. P latební podm ínky:
Kupující uhradí cenu ve výši 168.475,- Kč včetně DPH na základě prodávajícím
vystavené faktury, do 30 dnu po dodání a uvedení zboží do provozu.

3. P latbu provede kupující převodem na účet prodávajícího

4. Kupní cena zahrnuje dopravné, insta laci zboží a jeho uvedení do provozu, zaškolení
k obsluze zboží, návod k obsluze v českém jazyce a záruční servis, pokud se sm luvní
strany nedohodnou jinak.

5. P rodávající se touto sm louvou zavazuje, že jím vystavený daňový a účetní doklad (dále

jen "faktura") bude obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závazným i
předpisy.

IV.

D o d a c í p o d m ín k y

1. Zboží bude dodáno v term ínu dle čI. II té to sm louvy.
2. M ístem dodání a konečný uživate l výše uvedeného zboží je kupující.

Kupující je poskytovate lem zdravotn ické péče.
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3. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném term ínu dodání zboží vhodným
způsobem před dodáním zboží kupujícímu. Kupující se zavazuje umožnit dodání,
insta laci a uvedení do provozu zboží v oznámeném term ínu a m ít v tom to term ínu na
vlastní náklady zhotovenu a funkční stavební připravenost k insta laci zboží d le
písemného podkladu pro požadovanou stavební připravenost, který před podpisem této
sm louvy od prodávajícího převzal.

4 . Kupující za jistí na vlastní náklady přístup a trasu adekvátní rozměrům výše uvedeného
zboží z venkovních prostor, kterým bude možné zboží na m ísto insta lace bezpečně
nastěhovat.

5 . Kupující se zavazuje poskytnout při stěhování zboží kupujícímu odpovídající součinnost,
především pak zajistit možnou potřebnou techniku či personál, d le zvoleného přístupu
z venkovních prostorů.

6. Pokud kupující dodání zboží neumožní (nezhotovená nebo nefunkční stavební
připravenost, nepřístupný či pro zboží nedostupný prostor insta lace, atd.), je povinen
uhradit prodávajícímu veškerou škodu, která mu tím vznikne. Absence informace
prodávajícího o přesném term ínu dodání zboží nezbavuje kupujícího povinnosti zboží
převzít.

7 . Zboží se má za dodané kupujícímu, pokud prodávající umožní kupujícímu nakládat se
zbožím v m ístě plnění, nebo pokud kupující zboží převezme.

8. Kupující je povinen zajistit přítomnost odborného personálu konečného uživate le zboží

k odbornému zaškolení k obsluze zboží - zdravotn ického prostředku v den dodání zboží.
Personál kupujícího absolvování tohoto odborného zaškolení k obsluze potvrdí svým
podpisem do protokolu.

9. P ři dodání zboží předá prodávající kupujícímu předávací protokol, který zároveň slouží

jako záruční list a protokol o zaškolení k obsluze zboží (dále rovněž jako "dodací list"),
který je kupující povinen řádně potvrd it a předat prodávajícímu. Kupující prohlašuje, že

dodací list je za něj oprávněn potvrd it kterýkoli zaměstnanec kupujícího nebo jiná
obdobná osoba, pokud se sm luvní strany nedohodnou výslovně jinak. P rodávající je

oprávněn odepřít předání zboží, pokud mu kupující současně nepotvrdí na dodacím listu
převzetí zboží.

10.Dodací list bude obsahovat ze jména níže uvedené náležitosti (absence kterékoli
z těchto náležitostí však nemá vliv na průkaznost listiny, pokud z ní bude patrné, že
došlo k předání zboží):
a) název a síd lo prodávajícího a kupujícího,

b) označení zboží či dodaných komponentů s uvedením množství
c) výrobní číslo zboží
d) datum předání zboží,
e) jiné náležitosti dů ležité pro předání a převzetí dodaného zboží (předání

dokumentace, jmenný seznam k obsluze zaškolených osob atp.).
l1 .Kupující je povinen zboží prohlédnout a oznám it prodávajícímu vady zboží, které při

prohlídce zjistil nebo mohl zjistit, neprodleně po přechodu nebezpečí škody na zboží,
ne jpozději však do 1 dne od převzetí zboží.HGFEDCBA

v .

O d p o v ě d n o s t z a v a d y , z á r u k a z a ja k o s t

1. Prodávající pře jímá níže uvedenou záruku za jakost zboží dodaného podle této sm louvy:

a) záruční doba činí 24 měsíců na celou dodávku zboží od data dodání zboží, po tuto
dobu bude zboží způsobilé k užívání,

b) bezplatný servis poskytnutý prodávajícím kupujícímu v záruční době pokrývá
náklady na náhradní díly, cestu a práci servisních techniků,

c) kupující nemá právo ze záruky, pokud byla vada způsobena kupujícím (zejména
nesprávným nebo neodborným použitím ), byly poškozeny díly s definovanou
životností kratší než záruční doba, vada byla způsobena třetí osobou nebo
způsobile-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější
událost.

2 . Sm luvní strany se dohodly na nárocích kupujícího z vadného plnění tak, jak je uvedeno
níže:

a) Pokud má zboží vadu, která je odstranite lná, může kupující požadovat odstranění
vady (opravu zboží).
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b) Pokud má zboží vadu, která není odstranite lná, nebo pokud vada není v přiměřené
době odstraněna, ačkoli kupující prodávajícího upozorn il na uplynutí přiměřené lhůty,
má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vady.

c) Pokud kupující oprávněně požaduje dodání nové věci bez vady a tato věc mu není
v přiměřené době dodána, ačkoli kupující prodávajícího upozorn il na uplynutí
přiměřené lhůty, muže kupující odstoupit od sm louvy.

VI.HGFEDCBA

S m lu v n í p o k u t a

1. Sm luvním i stranam i bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní
ceny ujednané podle této sm louvy nebo je jí části, bude povinen zaplatit prodávajícímu
sm luvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

2 . V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je prodávající povinen
zaplatit sm luvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení.

3 . V případě, že bude kupující v prodlení s vrácením zboží d le ustanovení čI. VII. odst. 2 ,
písmo b) této sm louvy, je povinen uhradit prodávajícímu sm luvní pokutu ve výši 0,1%
z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení.

4 . V případě, že kupující poruší závazek uvedený v čI. VIII. odst. 2 této sm louvy, je
povinen uhradit prodávajícímu sm luvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

5. Sm luvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením sm luvní

povinnosti. Úhradou sm luvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

VII.

O d s t o u p e n í o d s m lo u v y

1. Od této sm louvy muže kterákoli ze sm luvních stran jednostranně odstoupit pro

podstatné porušení této sm louvy druhou sm luvní stranou, přičemž za podstatné
porušení této sm louvy se považuje zejména:
a) ze strany kupujícího prodlení s p lacením kupní ceny, je jí části nebo jiného

peněžitého plnění podle této sm louvy delší než 30 dní,
b) ze strany prodávajícího, jestliže nedodá ve lhůtě delší 30 dní po uplynutí stanovené

popř. dohodnuté dodací ihůtv zboží kupujícímu, za podm ínky, že prodávající

nezjedná nápravu, přestože byl kupujícím na neplnění té to povinnosti p ísemně
upozorněn.

2. P ro případ odstoupení od této sm louvy některou ze sm luvních stran se sm luvní strany
dohodly na následujících ujednáních:
a) K okamžiku doručení oznámení o odstoupení od sm louvy druhé sm luvní straně tato

sm louva zaniká a vlastn ické právo ke zboží dodanému podle této sm louvy přechází
k tomuto okamžiku na prodávajícího.

b) Kupující je povinen na své náklady vrátit zboží prodávajícímu, a to do 15 dní od

doručení oznámení o odstoupení od sm louvy druhé sm luvní straně.
c) V případě, že kupující do 15 dnu od odstoupení nevrátí zboží podle písmo b) tohoto

odstavce prodávajícímu, je prodávající oprávněn odebrat zboží kupujícímu. Kupující

se zavazuje poskytnout při tom to odebrání prodávajícímu potřebnou součinnost a
zároveň tím to udělu je prodávajícímu neodvolate lný souhlas ke vstupu do prostor,
ve kterých je zboží um ístěno, anebo do prostor, ve kterých je provozována činnost
kupujícího. P rodávající se zavazuje, že v takovém případě bude respektovat
oprávněné zájmy kupujícího, které však nesm í vést k průtahům s odebráním zboží.

d) O předání zboží prodávajícímu či o jeho odebrání prodávajícím bude sepsán
protokol. Skutečnost, že kupující odm ítne podepsat protokol, není pro převzetí zboží
významná.

e) Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu již uhrazenou část kupní ceny, a to do 15
dnu od předání zboží prodávajícímu - odebrání zboží prodávajícím .

f) Sm luvní strany se tím to dohodly, že proti části kupní ceny, která bude vracena
kupujícímu v souladu s písmo e) tohoto odstavce, prodávající započítá veškeré své
nároky vůčt kupujícímu, které mu v souvislosti s prodlením kupujícího a

nebo odstoupením od sm louvy vzniknou.
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VIII.HGFEDCBA

O s t a t n í u je d n á n íkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Prodávající s i vyhrazuje vlastn ické právo ke zboží, v lastn ické právo přechází na
kupujícího dnem zaplacení ce lé kupní ceny uvedené v čI. III. té to sm louvy.

2. Kupující se zavazuje, že do úplného zaplacení kupní ceny zboží neprodá, nedaru je ani
jinak nepřevede na třetí osobu, ani zboží nezatíží zástavním nebo jiným právem .

3. Tato sm louva bude uveře jněna prostřednictvím registru sm luv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podm ínkách účinnosti některých sm luv, uveře jněním
těchto sm luv (zákon o registru sm luv), v p latném znění. Sm luvní strany se dohodly, že
uveře jnění v registru sm luv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Domov pro seniory
Předklášteří, příspěvková organizace.
Sm luvní strany prohlašují, že žádná část sm louvy nenaplňuje znaky obchodního
ta jemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v p latném znění).

4 . P rodávající je podle této sm louvy povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu
způsobem , který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, popř. způsobem

potřebným k uchování a ochraně zboží.
5 . Kupující se zavazuje, že pro dočasné uložení zboží, bude-Ii to třeba, zabezpečí

vyhovující skladové prostory.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu nebo

dnem , kdy se má zboží za dodané kupujícímu, a to tím dnem , který nastane dříve.

7. P ro potřeby této sm louvy se sjednává, že peněžitý závazek je splněn připsáním placené
částky na účet strany, v je jíž prospěch má být p lněno.

IX.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tuto sm louvu lze měnit nebo dopln it pouze dohodou sm luvních stran, a to formou
písemného dodatku.

2. Tato sm louva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující
se k předmětu sm louvy.

3. Závaznost ustanovení této sm louvy, ze kterých vyplývá, že mají zavazovat sm luvní
strany i po ukončení této sm louvy (zejména článek V I. a V II. té to sm louvy), není

ukončením této sm louvy dotčena.
4. P rávní vztahy touto sm louvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznika jící a

vyplývající, se říd í přís lušným i ustanovením i občanského zákoníku, ze jména pak
ustanovením i § 2079 a násl. občanského zákoníku.

5. Sm luvní strany prohlašují, že si tu to sm louvu přečetly, a že byla ujednána po
vzájemném projednání podle je jich svobodné vůle, určitě , vážně a srozum ite lně, n iko liv
v tísn i za nápadně nevýhodných podm ínek.

6. Tato sm louva byla vyhotovena ve dvou ste jnopisech, přičemž každá ze sm luvních stran
obdrží jeden.

7. Tato sm louva vstupuje v platnost dnem podpisu sm luvních stran.

V Praze dne 30. 11. 2016 V Předklášteří dne 30. 11. 2016

Štěpán Vrána, jednate l Mgr. Tomáš Franc, ředite l

(za prodávajícího) (za kupujícího)
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