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NEJIPQOQTHMR 

KUPNÍ SMLOUVA 

Smluvní strany: 

Prodávající: POLY1\/IED medical CZ, a.s. 
Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové 16 
IČO; 27529053 
DIČ; CZ27529053 
zastoupený T 
Bankovní 
Číslo účtu: 
Obchodní soudem 
V Hradci Králové oddíl B vložka 2673 
(dálejen ,,prodávající“) na Stranějedné

3 

kupující: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava 
IČO; 00090638, DIČ: CZ00090638 
zastoupený MUDr.Lukášem Velevem, MHA, ředitelem 
Bankovní Spojení: Komerční banka a.s. Jihlava 
Čiflıø účınz 1873óó81f0100 
Obchodní rejstřík - vedený Krajským soudem V Brně. 
Odd.Pr. vložka 1472 

(dálejen ,,kupující"“) na Straně druhé 

uzavírají tuto kupní Smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále také jen ,,zákoník“) 

Čı. I. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat a odevzdat kupujícímu věci 
(zboží). které jsou předmětem koupě: Nový holter SE-2003. 1x SW, 2x 
záznamník Specífikované V cenové nabídce 100/901393 a 100/901394, která je 
nedílnou součástí této smlouvy ajejí přílohou č. 1 a umožní mu nabýt vlastnické 
právo k zboží. 

2. Prodávající prohlašuje, že je distributorem zdravotnického prostředku 
uvedeného vodst. 1. tohoto článku, dále prodávající prohlašuje, že splňuje 
všechny zákonem předepsané kvalifikační předpoklady a požadavky, které jsou 
nutné k prodeji tohoto zdravotnického prostředku.



3. Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího 
převzít za předpokladu, že zboží bude splňovat požadavky obsažené vtéto 
smlouvě a v obecně závazných předpisech a zaplatit prodávajícímu dohodnutou 
kupní cenu. 

Čı. II. 
Kupní cena 

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

- 98 925,00 Kč bez DPH 
- 119 699,00 Kč vč. DPH 21% 

Přesný rozpis ceny dlejednotlivých položekje obsažen v cenové nabídce, která 
je nedílnou součástí této Smlouvy. 
Celková cena se rozumí včetně cla a DPH, a všech ostatních náležitostí tak, že je 
konečná, pevná a nepřekročitelná. 
DPH je účtována v souladu se zákonem O DPI-l platným v okamžiku zdanitelného 
plnění. 
Kupující zaplatí cenu za zboží na základě faktury, a to převodem uvedené částky na 
bankovní konto prodávajícího, které je uvedeno výše. FaktLıra bude obsahovat 
označení prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, 
odvolávku na tuto kupní Smlouvu, číslo faktury, datum. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené V předchozím odstavci, je 
kupující oprávněn fakturu vrátit. 
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího vystavení. Vpřípadě nové nebo opravené 
faktury platí datum splatnosti původní faktury. 
Cena je kalkulována jako prodejní, do Sídla kupujícího, včetně nákladů na dopravu, 
balení a manipulaci. 

Čı. III. 
Doba a místo dodání zboží 

Zboží bude dodáno dopravními prostředky prodávajícího. 
Smluvní strany Sjednávají touto Smlouvou výhradu vlastnického práva podle 
ustanovení § 2132 občanského zákoníku, podle které vlastnické právo kdodanému 
zboží nabývá kupující v okamžiku, kdy je kupní cena Za dodané zboží plně uhrazena 
prodávajícímu. 
Prodávající se zavazuje zboží dodat a předat kupujícímu do 56 dnů po podpisu této 
kupní smlouvy. 
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzatí kupujícím. 

ÍŠ"ÉŮâ..z"š'.šŤ`žflˇšl€Éíì medical CZ,



Čı. IV. 
Doklady vztahující se ke zboží 

Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat veškeré doklady, které jsou potřebné 
k používání zboží, a které oSvědčLıjí technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako 
např. návod k použití v českém jazyce, příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že výrobekje 
vyroben v souladu S platnými bezpečnostními normami a ČSN a splňuje požadavky dle Zák. 
č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších změn a platné nařízení vlády k provedení zákona č. 

22/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky. 

Čı. V. 
Záruka, odpovědnost prodávajícího za vady zboží 

l. Prodávající poskytuje na zboží záruku podle ustanovení § 2113 a násl. zákoníku po 
dobu 24 měsíců ode dne předání zboží kupujícímu. Vady, kjejichž výskytu dojde 
V záruční době, odstraní prodávající podle dohody obou smluvních stran opravou, 
popř. výměnou příslušného komponentu. 

2. Poskytnutá Záruka znamená, že dodané zboží bude po dobu uvedenou v odstavci 1 

způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. 
3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny nevhodným a 

neodborným používáním v rozporu S návodem k používání, který byl doručen 
kupujícímu současně s dodaným zbožím. 

4. Prodávající nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
věci na kupujícího vnější událost. 

5. Prodávající je povinen poučit kupujícího O tom, jakým způsobem je třeba se zbožím 
zacházet. 

6. Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit při přebírání zboží kupujícím, musí být 
kupujícím reklamovány na předávacím protokolu nebo neprodleně písemně. 
Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá rychlému opotřebení, zejınéna 
kabely. 

7. Vady, které lze zjistit až po dodání zboží, musí kupující reklamovat písemně na adrese 
POLYMED medical CZ a.s., P.Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové, případně na adresea to bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. Reklamace 
obsahuje stručný popis toho, jak se vada projevuje. 

8. BTK bude prováděno po dobu záruky Zdarma. 

Čı. VI. 
Pokuty a penále 

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny byť ijen částečném, má 
prodávající právo na zaplacení smluvní pokuty ze strany kupujícího ve výši 0,5% z dlužné 
částky bez DPH za každý den prodlení kupujícího. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok prodávající na uhrazení případné škody



Čı. VII. 
Závěrečná ujednání 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
Veškerá další ujednání mohou být učiněna jen formou písemného dodatku, se 
souhlasem obou smluvních stran. 
Vztahy mezi stranami této Smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky. 
Zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník. 
Případná neplatnost některého ujednání kupní Smlouvy nemůže mít Za následek 
neplatnost celé kupní smlouvy. 
Smluvní strany sjednávají podle ustanovení § 2, odst. l a ustanovení § 5, odst. 2 
Zákona č. 340»“ˇ20l5 Sb O registru smluv., že povinnou stranou, která zajistí odeslání 
této smlouvy ajejí registraci v registru smluv Ministerstva vnitra ČR _ je kupující. 
Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy V registru smluv. 
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech. Každá Ze stran obdrží po 
jednom. 
Případné Spory Ztéto Smlouvy budou Smluvní Strany řešit přednostně dohodou a 
nebude-li dosaženo dohody, před obecnými soudy České republiky. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a sjejím obsahem souhlasí. 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného 
prohlášení připojují zástupci smluvních stran své podpisy. 

rı ohy: cenová nabídka 100/901393, 1001901394 

V Hradci Králové dne 'øýý V Jihlavě dne....2. 
POLYMED medical CZ, a.S. Nemocnice Jihlava, p.o. 
Tomas Joukl, prokurista MUDr.Lukáš Velev, MI-IA, ředitel



Nový holter SE-2003, záznamník 

Objednací číslo: 
Třída ZP: 

Cenová nabídka: 

Cena bez DPH: CZK 
Cena vč. DPH: CZK 
Sazba DPH: % 

vvh.-vøı-I-x Skladová dostupnost: 
Termín expedice*: Dnů 

ŤQQ.

1 

Počet MJ v kartonu 

Lehký a kompaktní přístroj S rychlou a výkonnou analýzou splňující klinické požadavky. 
Software: 
- Plná analýza 24/48/96/168 hodinového záznamu. 
- Automatická a manuální editace pacientských dat. 
- Klasifikace QRS šablony. 

Platnost BTK: Měs. 

P 05884 
lla 

12 

100901393 
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

32 975,00 
39 899,75 
21 

NENISKLADEM 
38

) 
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Počet MJ v balení 

- Analýza arytmil, změn ST segmentu a vyhodnocení ischemie myokardu, pace -makeru, syndromu obstruktivni 
spánkové apnoe, síñové fibrilace. 
- Zobrazeni a tisk trendů 
Doba záznamu: 24 - 96 hod 
Možno dokoupit další Základní jednotky vč. přislušenství což umožní monitorovat více pacientů současně. 
STANDARDNÍSLOŽENÍ 
- holter 
- pacientské kabely 

POLYMED medical CZ, a.s. 
Petra Jilemnického 14, 503 01 HRADEC KRÁLOVÉ 
tel.: 495 220 206, fax: 495 211 387. email: obchod@polymed.cZ, web: www.polymed.eu 

nąřë.. 
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;. Objednací číslo: P 06150 
Třída ZP: 
Platnost BTK: Měs. 12 ı-v›- 

flfl-vn 

-ııı-1 

É mu , _ Cenová nabídka: 100901394 
' 

Ě? Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
E Cena bez DPH: CZK 32 975,00 

Cena vč. DPH: CZK 39 899,75 
Sazba DPH: % 21 

Skıauøvá øıøsınpnøsız NENÍ SKLADEM 
Termín e×pedice*: Dnů 31 

'x \*"ˇf' M' W“ Iz 
1

1 

Pooet MJ v kartonu Počet MJ v balení 

EKG Holter SE-2003, 3 kanály, PC software Kit. pouze Software k aktuální verzi SE-2003 

POLYMED medical CZ, a.s. ı`› 

Petra Jilemnického 14, 503 01 HRADEC KRÁLOVÉ 
I 

I

° 
tel.: 495 220 206. fax: 495 211 387. email: obchod@po|ymed.cZ. web: www.po|ymed.eu 
* Předpokládaný lermín expedice od přijeli objedná vky. www. p G I y m neu


