
KUPNÍ sıvıLouvA č.19.9.1 
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Nemocnice Strakonice, a.s. medisap, s.r.o. 
Radomyšlská 336 Na rovnosti 2244/5 
386 29 Strakonice 130 00 Praha 3 
Obchodní rejstřík KS České Budějovice oddíl B, vložka 1465 Spisová značka C14601 vedená u Městského soudu v Praze 

Zastoupena: Zastoupen: 
MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA lng. Milanem Šamánkem 
předsedou představenstva a jednatelem společnosti 
lng. Jiřím Švecem 
členem představenstva 

IČ:v 26095181 IČIV 48029360 
DIC: CZ699005400 DICI CZ48029360 

Vyřizuje: ing. Karel Matas Vyřizuje: Magdaléna Pösingerová 
Tel: 728 784 906 Telefon: 225 001 510 
e-mail: matas@nemst.cz e-mail: medisap@medisap.cz 

Iëankovní spojení: ęankovní spojení: 
CSOB Strakonice Ceská spořitelna, a.s. 
č.ú.: 199127585 / 0300 č.ú.: 5275572/0800 

(dále jen kupující) (dále jen prodávající) 

Datum vyhotovení: 29.11.2019 
*************************************************************************************************** 

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a § 2079 a násl. Zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen OZ). 

1. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu nové níže uvedené 
zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží, provést instalaci Zboží, uvést zboží 
do provozu, zaškolit obsluhu zboží a předat zboží kupujícímu společně spříslušnými 
dokumenty, které jsou závazně uvedeny ve výzvě k podání nabídek. 
Předmětem této smlouvy je rovněž závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu 
zboží. Specifikace:

X 

Anesteziologický přístroj 2 ks 

podle nabídky ze dne 08.11.2019, která je nedílnou součástí této Kupní smlouvy jako příloha 
č. 1. 
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2. Cena 

2.1 Cena 

Cena zboží je stanovena dohodou: 

Cena bez DPH 1 986 996,00 Kč 
DPH 21 % 417 269,16 Kč 
Cena včetně DPH 2 404 265,16 Kč 

Cena je stanovena jako konečná a pevná a je v ní zahrnuto clo ve výši platné ke dni podpisu 
této smlouvy prodávajícím. Cena zahrnuje náklady na dopravu zboží k uživateli, pojištění, 

bankovní poplatky, instalaci (bez stavebních úprav), Záruční sen/is a zaškolení obsluhy. 

3. Fakturace, platební podmínky 

3.1 Konečná faktura 
Prodávající vystaví kupujícímu po ukončení instalace a převzetí zboží fakturu se splatností 
60 dní od data vystavení faktury daňového dokladu. 
Kupující se zavazuje uhradit fakturu na účet prodávajícího v termínu splatnosti. Faktura je 
uhrazena dnem připsání předmětné částky na účet prodávajícího. Částečně zaplacení 
faktury není splněním platebních podmínek dle tohoto článku. 
Pokud kupující nesplní v uvedené lhůtě svou platební povinnost vyplývající z této smlou\/y, 
bude mu účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% Z fakturované a dosud neuhrazené 
částky za každý i Započatý den překročení data splatnosti faktury. 

4. Dodací podmínky 

4.1 Dodací lhůta 
Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do 60 kalendářních dnů od data podpisu této 
Kupní smlouvy druhou ze smluvních stran. 
Dokladem O datu dodání je údaj uvedený na potvrzeném dodacím listu příp. Protokolu O 
uvedení zařízení do provozu. 
Při porušení smluvních podmínek dle 4.1 této smlou\/y ze strany prodávajícího má kupující 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% ceny nedodaného zboží za každý den 
trvání prodlení. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není povinen smluvní pokutu platit 
v případě prokázání, že dané porušení povinnosti nezavinil. 

4.2 Místo plnění 
Nemocnice Strakonice, a.s. Radomyšlská 336, 396 29 Strakonice.. 

4.3 Přejímka zboží 
Osobou zmocněnou kupujícím k převzetí zboží a potvrzení dodacího listu a Protokolu o 
uvedení zařízení do provozu je ing. Karel Matas, vedoucí technického odboru NS, a.s. 

Kupující se zavazuje zboží dle čl. 1 této smlouvy v množství, jakosti a provedení převzít. 
Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží v dílčích dodávkách a to tak, že celý předmět 
plnění dle čl. 1 této smlouvy bude dodán nejdéle ve lhůtě dle článku 4.1 této smlouvy. 
Prodávající se zavazuje vyrozumět kupujícího O dodání zboží (či dílčí dodávky) 
nejméně 2 pracovní dny předem. Kupující je povinen při dodání zboží provést jeho fyzickou 
přejímku a neprodleně reklamovat jeho případnou nekompletnost nebo zjevné vady zboží 
nejpozději však do 5-ti dnů od data dodání či vybalení zboží dle toho, jaká okolnost nastane 
později. 
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Kupující se zavazuje nevybalovat zboží Z přepravních obalů, pokud je to uvedeno v dodacím 
listě a k převzetí zboží přizvat písemnou formou prodávajícího, který spolupotvrdí dodací list. 
Porušením této povinnosti může kupujícímu Zaniknout nárok na záruku dle čl. 5.2 

4.4 Nebezpečí škody na zboží 
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího doručením zboží kupujícímu. Dokladem 
o doručení je dodací list, opatřený podpisem osoby zmocněné kupujícím k převzetí zboží. 
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také v okamžiku, kdy kupující nepřevezme 
od prodávajícího předmět koupě, ač mu S ní prodávající umožnil nakládat. 
4.5 Přechod vlastnictví 
Vlastnické právo kpředmětu této kupní smlouvy předchází na kupujícího po uhrazení 
konečné faktury dle ust. § 2132 OZ. Kupující není oprávněn předmět smlouvy předat do 
vlastnictví třetí strany, až do okamžiku, kdy se stane vlastníkem předmětu smlouvy. Kupující 
je povinen seznámit s vlastnickým právem ve smyslu této smlouvy případného konečného 
uživatele. 

5. Instalace, záruka, reklamace 

5.1 Instalace 
Kupující se zavazuje umožnit zahájení instalace zboží a zaškolení obsluhy nejpozději do 14 
kalendářních dnů od dodání dílčího funkčního celku či kompletní dodávky. Při porušení této 
smluvní povinnosti se za den ukončení instalace považuje den dodání zboží. Prodávající se 
zavazuje instalovat zboží do 14 dnů ode dne, kdy mu byla instalace umožněna. Dnem 
ukončení instalace se rozumí den podpisu “Protokolu O uvedení zařízení do provozu". 
Prodávající se zavazuje provést zaškolení obsluhujícího personálu vsouladu s návodem 
k použití. 
Školení se uskuteční v místě instalace zboží před vystavením “Protokolu o uvedení zařízení 
do provozu". Dokladem O ukončení instalace zboží a O zaškolení obsluhy je "Protokol o 
uvedení zařízení do provozu" podepsaný prodávajícím i kupujícím. Kupující svým podpisem 
potvrzuje funkčnost i kompletnost dodaného Zboží. Kupující má právo Protokol nepodepsat 
v případě, že prodávající prokazatelně porušil smluvní povinnosti vyplývající Z této smlouvy. 

5.2 Záruka 
Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na dodané zboží bezplatný záruční servis po 
dobu dvaceti čtyř měsíců na přístroje. Na příslušenství a baterie bude uplatňována záruka v 
délce 6 měsíců. Záruční lhůta běží od data podepsání “Protokolu O uvedení zařízení do 
provozu" oběma stranami. Záruka se prodlužuje O dobu, kdy nebylo možno zboží používat v 
důsledku poruchy, tj. od nahlášení závady do jejího úplného odstranění. Záruka se 
nevztahuje na běžné opotřebení předmětu dodávky, použitý spotřební materiál a poruchu 
přístroje vzniklou Z důvodu provozování přístroje v rozporu S návodem k použití či poškození 
živelnou událostí. Prodávající se zavazuje zajistit autorizovaný záruční a pozáruční servis na 
dodané zboží. * 

Lhůta pro nástup na servis je do 48 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Prodávající 
nabízí možnost bezúplatného zapůjčení náhradního přístroje obdobných parametrů po dobu 
opravy, na základě dohody. 
Pokud bude prodávající vrámci servisní činnosti zpracovatelem osobních údajů (kupující 
správcem osobních údajů) bude plnit povinnosti vyplývajících dle zákona O zpracování 
osobních údajů a obecného nařízení EU (GDPR). 
Kontakt na servisní oddělení prodávajícího: servisní středisko medisap,s.r.o, Malešická 
2251/51, 130 00 Praha 3, e-mail: servis@medisa[;z.cz, tel.: 225 001 526, fax. 225 001 555. 
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Příloha č. 1 kupní smlouvy 

Anesteziologický přístroj vyšší střední třídy pro ARO 
CS 650 S monitorem vitálních funkcí Carescape B650 vč příslušenství 
splňující veškeré požadavky uvedené v technické specifikaci předmětu zakázky A 

nabídková cena bez DPH 1 100 000,00 Kč 
DPH 21 % 231 000,00 Kč 
Nabídková cena vč DPH 1 331 000,00 Kč 

Anesteziologický přístroj střední třídy pro gastroenterologické centrum 
CS 650 S monitorem vitálních funkcí Carescape B450 vč příslušenství 
splňující veškeré požadavky uvedené v technické specifikaci předmětu Zakázky B 

nabídková cena bez DPH 886 996,00 Kč 
DPH 21 % 186 269,16 Kč 
Nabídková cena vč DPH 1 073 265,16 Kč 
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