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KUPNÍ SMLOUVA 

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

 
Evidenční číslo smlouvy: 1796/19/04/OTO 
 
Smluvní strany: 
 

1. Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň  

zastoupená MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 

IČO: 00669806, DIČ: CZ00669806 

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 33739311/0710 

 
dále jen „Kupující“ 
 
a 
 

2. Jméno: Fisher Scientific, spol. s r. o. 

Sídlo: Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice 

 IČO: 45539928 DIČ: CZ45539928 

Obchodní rejstřík: KS Hradec Králové, C.1920 

zastoupená: Ing. Jiřím Kolečkem, jednatelem 

bankovní spojení: ING Bank N.V. Praha 1000541004/3500 

 
dále jen „Prodávající“ 
 
 
uzavírají smlouvu kupní. 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem této smlouvy je dodání inkubátoru Heraterm-blíže specifikovaného v Příloze č. 1 této 

smlouvy (nabídka NP190-09846), a to včetně uvedení do provozu a provedení instruktáže 
obsluhy. 
 

2. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží kupujícímu prodává a kupující 
touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží od prodávajícího kupuje. 
 

II. 
Kupní cena a způsob platby 

 
1. Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 123 000,00 Kč bez DPH.  

Kupní cena s DPH činí částku 148 830,00 Kč.  
Kupní cena pro jednotlivé položky je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

2. Kupní cena dle předchozího odstavce zahrnuje cenu zboží včetně příslušenství, náklady na 
dopravu do místa dodání, pojištění přepravy, proclení zboží, uvedení do provozu, měřící a revizní 
činnosti a provedení instruktáže obsluhy ZP. 
 

3. Kupující není povinen poskytnout prodávajícímu zálohu na kupní cenu. 
 

4. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po převzetí zboží. Kupující se zavazuje uhradit 
kupní cenu za zboží na účet prodávajícího v den splatnosti. Splatnost faktury bude 
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prodávajícím stanovena na 30 dnů ode dne vystavení faktury. Za uhrazení kupní ceny se 
považuje den připsání finanční částky představující kupní cenu na účet prodávajícího. 
 

5. V případě, že dojde na trhu ke snížení cen, nebo dojde-li ke změně ceny uvedených výrobků 
v souvislosti se změnou úhrady ze strany zdravotní pojišťovny, je uchazeč (prodávající) povinen 
provést snížení cen na srovnatelnou úroveň Změny oznámí odběrateli písemně nebo 
elektronickou cestou. 
 

6. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje 
nebo neobsahuje některou ze zákonem předepsaných náležitostí.  
 

7. V případě, že zboží bude převzato s vadami, není kupující do doby, než prodávající vady odstraní 
povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a neocitá se tak v prodlení 
 

III. 
Dodání zboží 

 
1. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k převzetí předmětu plnění nejméně 3 pracovní dny před 

dodáním zboží. Kontaktní osobou za kupujícího je xxx 
 
2. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží do 50 dnů po uzavření této smlouvy do prostor 

kupujícího na adrese Plzeň, Edvarda Beneše 13, UROL –OS. 
 

3. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení s předáním 
předmětu díla po dobu delší než 60 dnů. 
 

4. Prodávající zajistí uvedení zařízení do provozu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,  
o zdravotnických prostředcích a provede zkušební provoz. 

 
5.  Pokud prodávající nezajistí, aby účastníci instruktáže dosáhli kvalifikace pro provádění 

instruktáže dalších pracovníků kupujícího, zavazuje se po dobu užívání zboží dle této smlouvy 
kupujícím provádět bezplatně instruktáž (dle zákona č.268/2014Sb.) nového personálu 
kupujícího, který bude zboží obsluhovat, avšak maximálně 2x v průběhu jednoho kalendářního 
roku. Prodávající provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu 
provedení kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kupující se zavazuje 
postupovat při žádosti o poskytnutí instruktáže hospodárně, tzn. učiní veškerá rozumně 
očekávatelná opatření, aby prodávající v rámci provádění instruktáže zaškoloval více osob 
zároveň. 

 
6. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí  

a k užívání zboží, a to zejména: 

 platné prohlášení o shodě, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou 
osobou, 

 seznam a certifikáty osob provádějící instruktáž dle §61 ods.2 Zk.268/2014 Sb. za stranu 
prodávajícího 

 osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány dle zvláštních předpisů pro jednotlivé 
druhy výrobků k tomu oprávněnými osobami, 

 návod k obsluze a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce. 
        Doklady, prokazující kvalitativní technické vlastnosti výrobků, musí být platné v okamžiku jejich    
        uvedení do provozu a předání kupujícímu. 

 
7. O průběhu a výsledku předání a převzetí zboží sepíší smluvní strany předávací protokol, který 

bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum předání zboží. Přílohou předávacího protokolu, 
jsou-li nutné, budou protokoly zkušební, měřící, cejchovací, revizní a protokol o instruktáži 
obsluhy, příp. další protokoly prokazující: 

 způsobilost zařízení k použití za účelem uvedeným v prohlášení o shodě, návodech 
k použití a jiné uživatelské dokumentaci, a to v rámci legislativních podmínek země 
kupujícího, 

 způsobilost obsluhy zařízení. 
Naplnění výše uvedených požadavků potvrdí prodávající v protokolu prohlášením: 
„Zařízení splňuje výrobcem uváděné parametry, je plně funkční a bezpečné pro použití při 
poskytování zdravotní péče pracovníky kupujícího.“  
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8.  Kupující je oprávněn odmítnout zboží převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat 

v okamžiku předání vada. Kupující je též oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, že nebyly 
splněny všechny povinnosti prodávajícího dle tohoto článku nebo v případě, že zkušební provoz 
neproběhl bez závad. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží je 
splněn okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad. 
 

9. Převezme-li kupující zboží s vadami, uvedenými v předávacím protokolu, je prodávající povinen 
vady zboží neprodleně odstranit. 
 

10. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem předání zboží. 
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem předání zboží, uvedeným v předávacím 
protokolu. 
 

IV. 
Odpovědnost za vady, záruka 

 
1. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží v množství a kvalitě odpovídající této smlouvě  

a účelu dodávek, právním předpisům a příslušným technickým normám. 
 

2. Vadou, která má za následek porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí neúplnost 
dodávek, nefunkčnost zařízení nebo jeho části, právní vady nebo neplnění výrobcem nebo 
prodávajícím proklamované hodnoty technických parametrů zařízení. 
 

3. Nároky z vad zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. 
 

4. Prodávající poskytuje ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost 
zboží po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí zboží. 
 

5. V rámci záruční doby bude servis a revize dle hlavy IX zákona č.268/2014 Sb. a případných 
povinně měnitelných náhradních dílů prováděny zdarma.  

 
6. Prodávající je povinen v záruční době odstranit závady na zboží bez zbytečného prodlení,  

u zařízení s nástupem na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení závady kupujícím.  
 

7. Odpovědnost prodávajícího za náhradu újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou  
Kč 1 000 000.  

V. 
Sankce 

 
1. Pro případ prodlení prodávajícího s předáním zboží sjednávají smluvní strany smluvní pokutu  

ve výši 0,05 % z hodnoty plnění za každý den trvání prodlení. 
 

2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení  
ve výši 0,01 % z neuhrazené části kupní ceny za každý den trvání prodlení. 
 

3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné strany doručena 
straně povinné. 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, vymezující předmět a rozsah plnění a cenu 

jednotlivých položek plnění. 
 
2. Pohledávky z této smlouvy může prodávající převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem 

kupujícího. 
 

3. Prodávající a jeho zaměstnanci se zavazují k zajištění ochrany informací, citlivých dat a osobních 
údajů kupujícího nebo jeho pacientů, se kterými při plnění této smlouvy přijde do styku. 
Prodávající se zavazuje k zabezpečení mlčenlivosti všech jeho zaměstnanců o těchto údajích  
i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucí k ochraně těchto údajů, aby zabránili jakémukoli 



 

Strana 4 (celkem 4) 

zneužití dat a osobních údajů. Smluvní strany se zavazují k dodržení veškerých ujednání tohoto 
článku smlouvy i po ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu. Tento závazek o mlčenlivosti 
podléhá požadavkům zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění 
zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. 
 

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovaných dodatků. 
 

5. Tato smlouva, včetně příloh je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom. 
 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

7. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní 
nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za 
podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dne: 

       Dne:       

 
 
 
 
 
 
 
 
   

razítko a podpis Kupujícího 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 

ředitel FN Plzeň 

 razítko a podpis Prodávajícího 
Ing. Jiří Koleček 

jednatel 
 

 



Nabídka č.NP190-09846

 Dodavatel:  Adresát:

Fisher Scientific, spol. s r.o.
Kosmonautů 324
530 09 Pardubice

IČ: 45539928   DIČ: CZ45539928
Zápis OR KS Hradec Králové, C.1920

 Odběratel:

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň

IČ: 00669806   DIČ: CZ00669806

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň

Kontaktní osoba:
Pobočka:
telefon:
fax:

Zakázka: ZP190-17576
Poptávka:
Poptávka odběratele:

Vystavil:

Datum: 9.12.2019
Platnost do: 8.1.2020

Vážená paní,

na základě Vaší poptávky Vám zasílám nabídku požadovaného zboží. 
V cenovém přehledu je již obsažena sleva na tuto zakázku. 

Kód Název zboží Množství MJ Sleva Cena/MJ
Celkem

bez DPH DPH

5408.0262 Inkubátor Heratherm AP- IMH400, 405 l, ventilátor 1,000 ks 20+0% 111 384,00 111 384,00 21%

5408.0176 Police drátěná pro sušárny s ventilátorem, 419 l 3,000 ks 20+0% 3 872,00 11 616,00 21%

Celkem bez DPH: 123 000,00 CZK Sazba DPH Základ DPH
0 % 0,00 0,00

15 % 0,00 0,00
21 % 123 000,00 25 830,00

Celkem s DPH: 148 830,00  CZK

Platební podmínky: platba převodem na základě daňového dokladu po dodání zboží. Splatnost faktury 30 dní.
Dodací lhůta: dle potvrzení při objednávce.
Dodací doba je orientační, může se změnit v závislosti na skladových zásobách našich dodavatelů.
Do dodací lhůty se nezapočítává období od 23.12.2019 do 8.1.2020. 

Zdravím Vás a těším se na další spolupráci.

Uvádějte prosím číslo nabídky nebo nabídku přiložte k případné objednávce!

Doprava v rámci ČR je zahrnuta v ceně.

1. Nedílnou součástí této nabídky společnosti Fisher Scientific spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) jsou všeobecné obchodní
podmínky společnosti Dodavatele publikované na internetových stránkách www.thermofisher.cz.
2. Tato nabídka je akceptována a kupní smlouva je uzavřena mezi Dodavatelem a Odběratelem způsobem a za podmínek
stanovených ve všeobecných obchodních podmínkách Dodavatele.
3. Odpovědnost Dodavatele na náhradu jakékoli újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena
Odběratelem za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou v
důsledku neprovozuschopnosti výrobku. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby.
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4. Odběratel tímto výslovně bere na vědomí, že v případě mezinárodního obchodu podléhá veškeré zboží nabízené a dodávané
Dodavatelem příslušným exportním zákonům Spojených států amerických, včetně (mimo jiné) zákonům proti zahraničním
korupčním praktikám nebo zákonům proti praní špinavých peněz. V tomto případě, pokud Odběratel zakoupené zboží dále
prodává v rámci ČR nebo vyváží do jiných zemí (včetně zemí Evropské unie), je povinen tuto skutečnost vždy písemně oznámit
nejpozději v rámci odesílané Objednávk 
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