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KUPNÍ  SMLOUVA č.  2019154 

uzavřená dle § 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Čl. I.  Smluvní strany 

Kupující:                                     

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

Se sídlem:  Košumberk 80, 538 54 Luže 

IČ: 00183024   DIČ: CZ00183024 

Státní příspěvková organizace MZČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR 

z 29.5.2012, č.j. 17268-VI/2012 

Bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXX 

Zastoupená: XXXXXXXXXXXXXX, XXXXX 

 

a 

Prodávající:  

KOVOSLUŽBA OTS, a.s.  

Se dídlem: Tovačovského  92/2, 130 00  Praha 3 

IČ: 25103709 DIČ: CZ25103709 

Společnost zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 

4530 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXX 

Zastoupená: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 

 

     Čl. II.  Předmět smlouvy 

Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 1ks zařízení  

Elektrická multifunkční tlaková pánev 170L na stavební sokl 100mm PROTHERMETIC 

THERMALINE (Položka č.1)  (rozumí se nerepasované zařízení s rokem výroby ne starším 

jak 2019) dle Přílohy č. 1: Technická specifikace (dále jen „zboží“) s cílem vybavení OVS.  

Nedílnou součástí dodávky budou:  

 

záruční list, dodací list, pokyny pro užívání včetně údržby  a  prohlášení o shodě na předmět 

kupní smlouvy vše v ČJ (dále jen „předávací dokumentace“).  
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Čl. III. Místo a způsob dodání zboží 

Prodávající je podle této kupní smlouvy povinen dodat zboží do místa určení, a to do:  

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, Luže, OVS 

Dodací podmínky: 

Dodávka je požadována v kompletním provedení, včetně dopravy, vykládky, přesunů, 

demontáže stávajícího zařízení, montáže, instalace, elektro revize, případných dodatečných 

zákrytů, uvedení dodaného zboží do provozu s předvedením funkčnosti, zaškolení osob pro 

obsluhu a údržbu zařízení, předávací dokumentace, likvidace obalů, odpadu.  

Kontaktní osoby:  

Ve věcech předání a převzetí: XXXXXXXXXXX, tel.:  XXXXXXXXX 

Ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, tel.:  XXXXXXXXX 

V případě nekvalitního zboží si kupující vyhrazuje právo na nepřevzetí, popř. vrácení zboží. 

Prodávající je povinen informovat kupujícího o předání zařízení (v běžné pracovní době 06.30 

– 15 hodin) minimálně 3 pracovní dny předem. Protokol o předání a převzetí předmětu 

smlouvy připraví prodávající. 

Předávací protokol je za kupujícího oprávněna podepsat osoba uvedená v této smlouvě jako 

osoba oprávněná ve věcech předání a převzetí dodávek. Předávací protokol přitom bude 

kupujícím podepsán až po předání řádně splněného předmětu smlouvy. 

Pracovník kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do 

provozu uvedeného předmětu smlouvy je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím 

zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy. Závady nebránící provozu předmětu smlouvy 

odstraní prodávající do 7 dnů od předání a převzetí. V případě, že se bude jednat o závažné 

nedostatky je pracovník kupujícího oprávněn nepřevzít předmět smlouvy.  

 

Čl. IV. Lhůta k dodání zboží 

Předmět kupní smlouvy v rozsahu dle čl. II. bude dodán do místa plnění nejdéle 8 týdnů po 

podpisu smlouvy. 
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Čl. V. Výše kupní ceny 

 

Cena byla stanovena dohodou dle Přílohy č. 1: Technická specifikace: 

Celková kupní cena:  685 272,00Kč bez DPH 

 

Slovy: šestsetosmdesátpěttisícdvěstěsedmdesátdvakorunčeských 

 

K dohodnuté ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. 
 

Celkovou kupní cenou se rozumí dodávka včetně montáže a řádného a včasného předání 

předmětu kupní smlouvy v rozsahu dle čl.II., do místa plnění dle čl.III. a to osobě pověřené 

k převzetí předmětu kupní smlouvy. 

 

 

 

Čl. VI. Platební podmínky  

Dnem předání a převzetí předmětu smlouvy (dnem podpisu předávacího protokolu) vzniká 

prodávajícímu právo na fakturaci. Podkladem k úhradě je daňový doklad (faktura), který je 

součástí dodávky předmětu smlouvy vystavený prodávajícím se splatností 30 dní ode dne 

převzetí zboží kupujícím. Datem úhrady  se rozumí den, kdy je fakturovaná částka odepsána z 

účtu  kupujícího. 

Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené platnými daňovými předpisy. V případě, že 

daňový doklad nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem, je kupující oprávněn ho 

vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 

lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu.  

 

Čl. VII. Sankce 

Za nedodržení dohodnutého termínu dodání zboží vinou na straně prodávajícího uhradí 

prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši XXX Kč za každý započatý den prodlení. 

Za nedodržení dohodnutého termínu nástupu servisního technika na provedení opravy uhradí 

prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši XXXKč za každý započatý den prodlení. 

Za nedodržení maximální lhůty pro odstranění závad uhradí prodávající kupujícímu smluvní 

pokutu ve výši XXXKč za každý započatý den prodlení. 
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Čl. VIII. Záruka 

Prodávající poskytuje záruku na předmět plnění v délce trvání min. XX měsíců od data 

řádného předání a převzetí předmětu této kupní smlouvy. Kupující nabývá vlastnické právo 

k předmětu plnění dnem jeho převzetí (dnem podpisu předávacího protokolu). 

Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost dodaného zboží ve smyslu předmětu této 

smlouvy. 

Po dobu záruky požaduje kupující nástup servisního technika na provedení opravy max. do 

XX hodin od nahlášení závady (v pracovních dnech). Po dobu záruky zajistí prodávající 

minimálně 1x ročně bezplatné provedení bezpečnostně technické kontroly a veškeré 

předepsané kontroly a revize v platném znění a dodavatelská údržba jsou součástí nabídky a 

jsou započteny v celkové ceně dodávky. 

Lhůta pro odstranění závad nebude delší než 2 pracovní dny. V případě nutnosti výroby 

náhradního dílu, o délce trvání více jak 2 pracovních dnů, bude termín odstranění závady 

dohodnut a písemně stvrzen mezi oběma stranami (dlouhodobá oprava). Lhůta pro odstranění 

závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (emailem, poštou) závad 

prodávajícímu. Záruční  doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi 

nahlášením a odstraněním závady. 

 

Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, 

co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemnou formou na elektronickou adresu: 

XXXXXXXXXXXXX 

 

V případě neopravitelnosti přístroje může být prodávajícím takovýto přístroj vyměněn za 

shodný nebo kvalitativně vyšší přístroj (pouze po vzájemné dohodě s kupujícím). 

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy 

prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím. 

Prodávající se zavazuje ke garanci případné servisní podpory a k udržitelnosti náhradních dílů 

min. po dobu 10 let. 

Čl. IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně a jen vzájemnou dohodou obou smluvních stran. 

2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České 

republiky v platném znění. Pro případ sporu strany sjednávají místní příslušnost věcně 

příslušného soudu dle sídla kupujícího. 

3. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou seznámily, že byla sepsána dle jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě vážně, srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni, omylu ani za 

nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

5. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

7. Tato smlouva je zpracována ve 2 vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží 1 oboustranně 

potvrzené vyhotovení. 

8. V případě rozporů mezi nabídkou prodávajícího a kupní smlouvou platí ustanovení 

uvedená v této kupní smlouvě 

9. Nedílnou součástí této kupní smlouvy je:   

  

 

Příloha č. 1: Technická specifikace   

 

   

 

 V Luži dne 17.07.2019     V Praze dne 22.07.2019 

   

 

 

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

                       Za kupujícího:                                                             Za prodávajícího: 

               XXXXXXXXXXXXX        XXXXXXXXXXXXX 

                       XXXXXXX         XXXXXXXXXX 


