
KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená dle § 2079 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

l. Prodávající:

2. KllPlljící:

firnia MediCoin, a.s. Praha
Zapsaná u: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 216
Zastoupená: Ing. Jan Marek, CSC., ředitel
IČ: 00538078
DIČ: CZ00538078
Bankovní spojení: KB Praha
Č.účtu:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
Zastoupená: Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka
IČ: 00226912
DIČ: CZ 00226912
Bankovní spojení: KB Hodonín
Č.úČtu:

ČI. l.
Předmět smlouvy

l. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat nové, nepoužité zboží speciňkované
v příloze č. l. této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to za
níže uvedených podmínek a umožnit kupu.iícíl1]u iiabýt vlastnického práva k
němu.

2. Prodáva.jící prohlašuje, že je distributorein zdravotnickélio přístro.je a přístroj
pouze prodává, dále prodávající prohlašuje, že splňuje všechny zákonein
předepsal1é kvalifikační předpoklady a požadavky, klerÍ .jsou nutné k prodeji
tohoto zdravotnického přístroje.

3. Prodávající se zavazuje dodané zboží zprovoznit, zaškolit obsluhu a provést
instalaci přístro.je v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

4. Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozíin odstavci od prodávajícího
odebrat za předpoŔladu, že zboží bude splňovat požadavky obsažené v této
smlouvě nebo v obecnč závazných předpisech a zaplatit prodáva.iícílnu
dohodnutou kupní cenu.

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele o výběru
ne.jvhodně.jší nabídky ze dne 15.11.2016

6. Prodáva.jící prohlašu.je. že dodané zboží je zdi"avotnický prostředek třídy Ila.
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ČI. JI.
Kupní cena

e

1. Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v článku I. této smlouvy
prodávqjící dodá kupujícímu za:

296.000,00 KČ bez DPH
62.160,00 Kč DPH
358.160,00 KČ vC. DPH (slovy třistapadesátosmtisícstošedesátkorun).
Přesný rozpis ceny dle ,jednotlivých položek .je obsažen v příloze č. ],

která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Cena se rozunií včetně cla a DPH, a všecli ostatních náležitostí tak, že je

konečná a pevná.
3. Za zdanitelné plnění smluvní strany považují každou dodávku zboží, kterou

prodávající dodá kupujícímu a kupující dodávku potvrdí na dodacím listě.
4. Kupující zaplatí cenu za zboží llä základě faktury a to převodem uvedené částky

na bankovní konto prodávajícího, které .je uvedeno výše. Faktura bude
obsahovat označení prodávajícího a kupujícího včetnč daňových údajů,
fakturovanou částku, odvolávku na tuto kupní smlouvu, předávací protokol,
číslo faktury, datum a podpis.

5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím
odstavci, je kupující oprávněn fakturu vrátit. Za dobu splatnosti opravené nebo
nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny zboží.

6. Faktura včetně opravené či nové faktury je splatná do 60 dnů od jejího převzetí
kupujícím.

7. Podmínkou fakturování je dodání zboží, jeho zprovoznění a provedení
zaškolení obsluhy. Tato skutečnost musí být uvedena v předávacím protokolu -
viz ČI. II., bod 4. této smlouvy.

8. Cena je kalkulována jako prodejní, do sídla kupu.jícího, včetně nákladů na
dopravu, balení a manipulaci. Zaškolení obsluliy bude provedeno bezplat11ě.

9. Prodávaiicí se zavaziýe zlikvidovat veškerý obalový materiál, který bude dodán
se zbožím.

10. Prodávajjcílnu vzniká právo vystavit fakturu až poté, co kupované zboží dodá
kupujícímu, zprovozní jej a provede zaškoleni obsluhy. Tyto skutečnosti budou
vyznačeny v předávacím protokole a předávací protokol bude součástí
vystavené faktury.
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či. III.
Doba a místo dodání zboží

l. Zboží bude dodávál1o dopravníini prostředky prodávajícího. Kupní cena
zahrnuje i cenu za dopravu.

2. Zboží bude dodáno do nemocnice Kyjov.
3. Zboží .je pokládál1o za předané podpisem příslušného pracovníka 11emocnice

Kyjov na předávacím protokolu. Jedno vyhotoveni předávacího protokolu
zůstal1e u pl"odávaiicího a druhé vyhotovení bude předáno kupujícínlll.
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Předávací protokol vyhotoví prodávající po zprovoznění zboží a zaškolení
obsluhy.

4. Pracovník kupujícího, který zboží od prodávajícího pře.jímá, je oprávněn
v případě, kdy dodávka zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo zboží vykazuje
zjevné vady, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost zaznamenat na
předávacím protokolu nebo tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně písemně
vytknout. Pokud by vady bránily řádnému užívání, nebo zboží znehodnocovaly,
a to i přesto, že zboží .je funkční, má kupující právo takovouto dodávku
odmítnout.

5. Vlastnické právo k dodal1élnu zboží přechází na kupu.jicího dnem předáním
zboží a podepsáním předávacího protokolu.

6. Prodávající se zavazu.je zboží dodat a předat kupujícímu nejpozdčji do 6-ti
týdnů po podpisu této kupní smlouvy. Za den předání se pokládá den podpisu
předávacího protokolu, to je po zprovoznění zboží a zaškolení obsluhy.

7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího od doby podpisu předávacího
protokolu.

ČI. IV.
Doklady vztahující se ke zboží

1. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat veškeré doklady, které jsou
potřebné k používání zboží a které osvědčuji technické požadavky na
zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce, záruční
list, příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že výrobek .je vyroben v souladu
s platnými bezpečnostními norinami a ČSN, prohlášení o shodě, technické
požadavky podle zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdčjších předpisů, nařízení
vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ČI. V.
Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

I. prodáva.jící poskytu.je na zboží záruku po dobu 24 měsíců od data předání
zařízení. Záruka se nevztahu.je na výměnu dílů revizního kitu. Aplikátor rázové
vlny má záruku 4 miliony rázů nebo 2 roky, co nastane dříve.

2. Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží bude po dobu uvedenou
v odstavci l pInč funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu tecl111ických
nořeni, evenluálnč dalších technických požadavků či norem, např. ISO. které
má dané zboží splňovat a které se na dané zboží vztahu.jí.

3. Prodáva.jíci neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny nevhodnýin a
neodbornýin používáníin v rozporu s návodem k používání, který byl doručen
kupujiciinu. prodávající .je povinen poučit kupu.jíciho o tom jakým způsobem .je
třeba se zbožím zacházet.

4. Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit při přebírání zboží lall)u.iíciln,
musí být kupujícím reklainovány na předávacím protokolu nebo neprodleně
následnou písemností.
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5. Vady, které lze zjistit až po dodání zboží, musí kupu.jící reklaínovat písemně
nebo e-mailem bez zbytečl1ého odkladu po tomto Ziištění. Reklamace obsahu.je

?stručný popis toho, jak se vada projevuje.
F

6. V případě reklamace má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:
a) právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
b) právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklan]ovanou vadu není

možné odstmiit z technického či ekonomického hlediska, nebo
reklamovaná vada není odstraněna ve sjednaném čase,

c) právo na poskytnuti slevy odpovídající rozdílu ceny vadného plněni a
bezvadného výrobku,

d) právo odstoupit od smlouvy v případě, že se .jedná o vady ste.jného druhu
zboží 11ebo o vadu, která brání řádnému užívání a v náhradníin terinínu
nebylo dodáno nové bezvadné zboží.

7. V ostalnírn pjati pro uplatňování a způsob odstraňováni vad příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

8. V záruč11í i pozáručíú době nastoupí lokálni servisní organizace prodáva.jicího
na opravu do 48 hodin od času nahlášení závady dny (nepočítají ji se dny
pracovního volna a klidu) pokud nebude poskytnut náhradní přístroj se stejnými
parametry rázové vlny. Cena za servisní hodinu v pozáruční lhůtě činí 1.200 KČ
bez DPH. Maximální cestovní náklady opravy .jsou 6.332 KČ bez DPH,
maxiinálni cestovní náklady preventivní prohlídky v pozáruční lhůtě .jsou 3.166
KČ bez DPH, noclež11é nebude prodávající kupujícímu účtovat.

9. Prodávající si je vědom toho, že nesnii prodávat zdravotnické přístrQie, existu.je-
ii důvodné podezření, že je jejich používáním ohroženo zdraví a bezpečnost
uživatelů nebo třetích osob a to vzhledem k poznatkůin lékařské vědy.

10. Prodávající se zavazuje v souladu s pokyny výrobce odborně, opakovaně a
prokazatelně udržovat ošetřováním a pravide]nýlni konlro]ami dodaný
zdravotnický přístro.j v takovém stavu, aby byla po celou dobu .jeho
použitelnosti zaručena .jeho funkčnost a bezpečnost.

ČI. VI.
Odstoupení od smlouvy

l. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
a) prodáva.jící .je v prodlení s dodávkoll zboží déle než jeden měsíc,
b) zboží vykazu.je opaku.jici se vady,
c) zboží vykazuje podstatnou vadu pro něž nelze zboží užíval a prodávající

takovouto vadu neodstranil do 14 dnů ode dne reklamace
2. Kupující má dále právo od této snilouvy odstoupit, pakliže v důsledku

rozhodnutí MZ ČR nebo příslušných kol]tl"olních orgánů nebude moci
zdravotnický přístro.j používal. protože tento ohrožuje bezpečnost a zdraví
uživatele nebo třetích osob.

3. Prodávající iná právo od této smlouvy odstoupit v případě, že kupu.jíci bude
v prodlení s platbou déle než 2 měsíce
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ČI. VII.
Smluvní pokuty

í

l. V případě, že bude kupu.jici v prodlení s úhradou faktury o více jak 10 dni, iná
prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za
každý den prodlení.

2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zásilky o více .jak 10 dní,
má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z hodnoty předmětu
díla za každý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která
vznikla smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.

4. V případě, že prodávající nedodrží nástupní termín na opravu dle této smlouvy
ČI. V. bod 8, zaplatí kupu.jicimu smluvní pokutu za každý den prodlení l 000,-
Kč.

5. Pokud nebude závada odstraněna dle této smlouvy ČI. V. bodu 8 a nedojde
v tomto termínu k zapůjčení náhradního přístroje, zaplatí prodávající za každý
den prodlení smluvní pokutu ve výši l 000,- KČ.

ČI. VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
2. Sln]uvní strany souhlasí s poskytnutím inforinací o smlouvě v rozsahu zákona o

svobodnéin přístupu k inforl11acnn.
3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznáinen se skutečnosti, že tato smlouva a sní spojené

dokumenty, budou zveřejněny v "Registru sinluv" a to na adrese
https://zakazky.kl'aibezkorllpce.cz, s ČĹl11Ž výslovně souhlasí.

4. Tato sinlouva bude uveřejněna prostřednictvini registru sinluv poslupein dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ílČil111osti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru sinluv), v platném znění. Slnluvnj
strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede zhotovitel. Zhotovitel po
odesláni elektronického foi'muláře či .jiném způsobu zveřejněni bude informovat
odběratele o provedení úkonu.

5. Všechna předcházející ujednáni, týkající se předmětu smlouvy jsou po podpisu této
sinlouvy neplatná.

6. Veškerá další ujednáni mohou být učiněna jen fonnou piseinného dodatku,
podepsaného oběma stral1alni.

7. Případná neplatnost některého lljednání kupní sinlouvy nemůže mít za následek
neplatnost celé kupní smlouvy.

8. Tido kupní smlouvu n]ol1ou podepisovat statutární zástupci kupujícího a
prodáva.jícího.

9. Tato kúpni smlouva je sepsána ve Čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží kupu.jící a dva
prodávqjící.
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10. Učastníci prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu této smlouvy, že
podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují svgj
současně osvědčují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat. ·'

E

.

Ž' ,

tato je uzavřena

podpis, kterým

v Kyjově dne

Mgr. Danuše Křiváková
Ředitelka

V Praze dne 15.11.2016
t

Ing. Jan Marek, CSC.
ředitel

""
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Nabídka č.
MEdiCom
akcavvá

Dodavatel: Medicom a.s. Praha
Dobropolská 12
102 00 Praha 10

tel.:
fax.:
E-mail:

IČO: 00538078
DlČO: CZ00538078
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 216

Bankovní spojení
KB Praha - Expozitura Chodov
č.ú.
IBAN:
BIC/SWIFT: KOMB CZ PP
Variabilní symbol: 23160574

23160574

Odběratel:
Nemocnice Kyjóv, p.o.

Strana: 1 I

Zákazník č. 14361

Strážovská 1247/22
697 01 Kviov

IČO: 00226912
DlČO: CZ00226912

Datum vystaveni nabídky:

Datum platnosti nabídky:

Způsob platby:

Označeni dodávky Množství Jedn.cena. jedn.sleva Cena celkem Sazba

12.10.2016

26.10.2016

Převodem

DPH

STORZ MEDICAL MASTERPULS MP100 Ultra rázová vlna 1
STORZ MEDICAL V-ACTOR vibrační terapie 1

259 000,00 0,00 259 000,00 21% 54 390,00
37 000,00 0,00 37 000,00 21% 7 770,00

Daň.skup. 15%:
Daň.skup. 21%:
Bez daně:

Daňový základ
0,00 Kč

296 000,00 Kč
0,00 Kč

Celkem:

DPH
0,00 Kč

62 160,00 Kč

358 160,00 Kč

Nabídku vystavil: Ing. Jan Marek


