
JIHUNA 

KUPNÍ SMLOUVA Č. 2003022 
uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění. 

1. Kupující: 

název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

sídlo: Vrchlického 59, Jihlava, 586 33 

ıčz 00090538 

Dıčz cZ0009os38 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 18736-681/0100 

statutární orgán: MUDr. Lukáš Velev, MHA
a 

2. Prodávající: 

název: B. Braun Medical S.r.o. 

sídlo: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 

ıčz 48588285 
DIČ: CZ48586285 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Č. účtu: 515293009/2700, 
statutární orgán: PharmDr. Jiří Lukeš, jednatel 

jednající: MUDr. František Vojík, na základě plné moci 

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu k pořízení zdravotnických prostředků, nezbytných pro 
zajištění péče o pacienty vtěžkém stavu vrámci epidemiologické situace ČR za situace Vládou České 
republiky vyhlášeného stavu nouze, ve smyslu § 29 písm. c) zákona č. 134/216 Sb., O zadávání veřejných 
zakázek. 

1. Předmět plnění 
1.1. Předmětem plněnítéto smlouvyje: 

0 dodávka nové, nepoužité zdravotnické techniky včetně příslušenství, ve specifikaci a rozsahu 
uvedeném v Příloze č. 1 kupní smlouvy, 

0 instalace a montáž zařízení, včetně provedení všech souvisejících prací nutných pro kompletnı 
uvedení přístroje do provozu, 

0 bezplatný záruční servis a provádění odborné údržby po celou dobu záruční lhůty, 
0 bezplatné provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb., 

O zdravotnických prostředcích a jeho příslušnými prováděcími předpisy v záruční době, 

0 provedení instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 
v platném znění, v rozsahu dle doporučení výrobce, v českém jazyce a v sídle zadavatele, 
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udělení/vystavení povolení (v souladu S § 61 odst. 2 aktuálního znění zákona č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích), které bude umožňovat již zaškoleným osobám kupujícího školit v 
obsluze další personál v rámci Nemocnice Jihlava p. O., 

(v souladu S § 61 odst. 2 aktuálního znění zákona č. 268/2014 Sb., O zdravotnických prostředcích: 
,,lnstruktáž může provádět pouze osoba, která na základě odpovídajícího vzdělánıj praktických 
zkušenostı' a proškolení výrobcem nebo jím pověřenou osobou, popřípadě Zplnomocněným zástupcem 
daného výrobce nebo jím pověřenou osobou poskytuje dostatečnou záruku odborného provádění 
instruktáže O správném používání daného zdravotnického prostředku. Poskytovatel zdravotních 
služeb, který používá tyto zdravotnické prostředky, je povinen zajistit provedení instruktáže 
pracovníků, kteří jsou určení k jejich používání či obsluze. ") 

dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) 
včeském jazyce - 2x tištěný manuál, 1x elektronická verze manuálu a originálního technického 
manuálu výrobce v angličtině - 1× tištěný manuál, 

dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a ozměně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 268/2014 Sb., 
(neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení 
o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných 
v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka), 

poskytnutí soupisu jednotlivých prvků zařízení (souborů movitých věcí), které budou předmětem 
dodávky, s uvedením jejich jednotkových cen a množství, tento Soupis bude uveden jako Příloha č. 2 
kupní smlouvy. 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží vrozsahu uvedeném vodstavci 1.1, a to do místa 
dodání dle článku 3, odst. 3. 2. této smlouvy. 

Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího řádně a včas převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu 
v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou. 

2. Kupní cena 
vı Kupní cena zbozı 

Kupní cena za předmět plnění v Kč bez DPH: 961 001 Kč 

Kupní cena za předmět plnění v Kč včetně DPH: 1 162 811,21 Kč 
Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, spjaté S dodáním zboží, jako například dopravné, 
balné, pojištění, celní a daňové poplatky a další náklady prodávajícího. Kupní cena zároveň zahrnuje 
veškeré náklady na uvedení Zařízení do provozu, komplexní zaškolení obsluhy v místě plnění, odborný 
servis, údržbu a PBTK (včetně veškerých souvisejících nákladů jako vystavení protokolu, cenu 
náhradních dílů, které se povinně periodicky mění, provedení el. revize, práci a dopravu techniků 
včetně času Stráveného na cestě) během záruční doby. 
Kupní cena za předmět plnění je prodávajícím garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a 
nelze jí překročit ani vpřípadě, kdy dojde ke změně sazby DPH. Celkovou a pro účely fakturace 
rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 
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3. Doba a místo plnění 
Doba plnění 
Dodací lhůta činí 20 kalendářních dnů, nebude-li po vzájemné dohodě obou stran stanoveno jinak. 
Dodací lhůta počíná běžet okamžikem podpisu kupní Smlouvy oběma stranami (rozhodné je starší 
datum podpisu). 
Místo plnění 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, S86 33 Jihlava 

Infekční oddělení, Pediatrické oddělení 

4. Platební podmínky 
Zálohy nebudou poskytovány. 

Prodávající je oprávněn vystavit po předání kompletního zařízení (předmětu plnění) v místě plnění 
fakturu na dodané zboží. 

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím, 
v souladu S dodacím listem potvrzeným oprávněným zaměstnancem kupujícího. 

Doba splatnosti faktur musí být stanovena minimálně na 30 dní od data jejího doručení kupujícímu. 

Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti účetního 
a daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. 

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdejsích předpisů 
(dále jen ,,Zákon o DPH"). 

vv Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutecnují prostřednictvím bankovního spojení 
uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu 
splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění, 
a jedná se O zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně Z přidané hodnoty. 

ıv Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona O DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel (Nemocnice Jihlava) uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny, rovnající se výši DPH fal‹turované 
poskytovatelem. 

V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí- 
li ve faktuře některé Z náležitostí uvedené v předchozích odstavcích, je kupující oprávněn fakturu vrátit 
prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. 

5. Dodací podmínky 
Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději společně s dodávkou zboží veškerou dokumentaci 
nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy. 

Závazek prodávajícího dodat zboží v rozsahu podle této smlouvy je splněn dnem podpisu předávaciho 
protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat 
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pracovník pověřený statutárním orgánem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává 
prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu. 

. 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. 

_ Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu S jeho určením a odpovídá 
všem požadavkům obecně závazných právních předpisů. 

. Prodávající je povinen zajistit přepravu dodávaného zboží způsobem vylučujícím jakékoliv jeho 
poškození nebo znehodnocení. Kupující je povinen zboží před převzetím zkontrolovat a zjevné vady 
okamžitě zapsat. Kupující může odmítnout zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v 
objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží bude mít zjevné vady v jakosti nebo bude 
poškozené nebo pokud prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. 
Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu zboží nové, v souladu S 
objednávkou kupujícího. 

6. Odpovědnost za vady, záruční podmínky 
. Prodávající odpovídá za vady, jež má zařízení V době jeho předání a dále odpovídá za vady zařízení 

zjištěné v záruční době. Skryté vady je kupující povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně po jejich 
zjištění. V případě reklamace skrytých vad zbožíje prodávající povinen toto zboží od kupujícího odebrat 
zpět a jeho cenu kupujícímu uhradit, popř. dodat zboží náhradní. 

. Prodávající poskytuje na zařízení záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání a převzetí zařízení kupujícím. 

. Poskytnutá záruka za jakost Znamená, že dodané zařízení bude po dobu záruky za jakost plně funkční a 
bude mít vlastnosti odpovídající právním předpisům, obsahu technických norem, eventuálně dalších 
technických požadavků či norem (např. ISO), které má zařízení splňovat, a které se na dané zařízení 
vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či prodávajícím. 

. Plnění poskytnutá prodávajícím na základě uplatnění záruky za jakost ze strany kupujícího zahrnují 
zejména veškeré práce spojené s odstraněním reklamovaných závad, dodání veškerých náhradních 
dílů, veškeré cestovní náhrady, jakož i další náklady související S odstraňováním reklamovaných vad 
zařízení. 

_ Kupující je v případě závady zařízení povinen závadu nahlásit (reklamovat) prodávajícímu telefonicky 
na +420 271 091 333 či e-mailem na servis.cz@bbraun.com. Závadu nahlášenou telefonicky kupující 
potvrdí nahlášením závady e-mailem. Reklamace musí obsahovat stručný popis toho, jak se vada 
projevuje. 

. V případě uplatnění záruky za jakost může kupující: 

0 požadovat bezplatné odstranění reklamovaných vad zařízení, 

0 požadovat bezplatné dodání nového bezvadného zařízení, pokud reklamovanou vadu není možné Z 

technického hlediska odstranit nebo pokud by její odstraňování trvalo déle než 15 dnů nebo pokud 
není reklamovaná vada do 15 dnů odstraněna; prodávající je pak povinen dodat kupujícímu bezplatně 
náhradní plnění do 15 dnů ode dne uplatnění požadavku ze Strany kupujícího, 

0 požadovat poskytnutí slevy z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy V případě, že se jedná o opakující 
se vady stejného druhu. 
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Prodávající je povinen nastoupit na opravu zarízení nejpozději do 24 hodin, počítaných od nahlasení 
závady kupujícím a závadu odstranit nejpozději do 72 hodin, počítaných od nástupu prodávajícího k 
odstranění závady, pokud se strany nedomluvíjinak. 

Po odstranění závady je prodávající povinen předat objednateii servisní výkaz, ve kterém bude 
specifikována závada, způsob a čas jejího odstranění. Dnem podpisu servisního výkazu oprávněnou 
osobou kupujícího, ze kterého bude vyplývat, že byla závada odstraněna, se závada považuje za 
odstraněnou. 

Záruka za jakost se prodlouží o dobu, po kterou nebude Zařízení provozuschopné Z důvodu závad, na 
vv nez se vztahuje záruka za jakost. 

Po dobu záruky za jakost je dále prodávající povinen provádět odbornou údržbu ve smyslu zákona č. 
268/2014 Sb. zařízení. Provádění preventivních prohlídek je zahrnuto v kupní ceně zařízení. 

ıv 
. Záruka zaniká v důsledku neodborné demontaze, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou 
pracovníky, kteří k tomu nejsou pověření prodávajícím. 

. Vostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad príslušná ustanovení občanského 
zákoníku. 

. Kupující s\ıým podpisem na předávacím protokolu Stvrzuje, že prodávající kupujícímu předal zároveň 
záruční podmínky. 

7. Součinnost 

Smluvní Strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
předmětu smlouvy, které vyplývají Z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 
výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní Strany povinny 
vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich 
v souladu S pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních 
povinností. 

vı 
Kupující umožní příjezd prodávajícímu do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke Složení zbozı n

v 
Prodávající se zavazuje oznámit termín dodávky zbozi minimálně 3 dny před plánovaným termínem 
následujícím osobám na kontakt:

v Jméno a príjmení Funkce Telefon E-mail 

Ing. Alexander Filip PTN 731 437 857 filiQa@nem`|i.cz 

Prodávající se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související S realizací 
smlouvy minimálně do roku 2030 a po stejnou dobu poskytovat informace a dokumenty související S 

realizací zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného oránu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy) a 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

8. Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou v případě porušení svých závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty: 

Název položky Hodnota 
Smluvní pokuta při nedodržení závazných termínů (minimálně % Z ceny nedodaného 
zboží včetně DPH) za každý den prodlení °'°3% 

Smluvní pokuty za pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 0,03% 
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(minimálně % za každýjednotlivý případ Z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za 
každý den prodlení 
Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za 
každýjednotlivý případ Z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení 0,05% 

8.2. 

8.3. 

9.1. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4. 

10.5 

10.6 

10.7 

Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně úrok Z prodlení ve výši stanovené obecně 
závazným předpisem Z dlužné částky za každý den prodlení se Splněním Svého peněžitého závazku dle 
této smlouvy. 

Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody. 

9. Zánik závazků 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

jejich Splněním, 

dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, takový dodatek musí být písemný a 
obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní Strany, které takový dodatek uzavírají, mohly 
pomyslet, jinak je neplatná, 

odstoupením od smlouvy lze pouze Z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem, 
skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy, 
skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, 
které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví 
zákon. 

10. Závěrečná ustanovení 

Kupující je oprávněn svá práva i povinnosti podle této Smlouvy postoupit anebo převést písemnou 
smlouvou jakékoliv třetí osobě, a to v celku nebo jednotlivě a po částech. K tomu dává Prodávající 
Kupujícímu svůj \ıýsIovný souhlas. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu potřebnou 
součinnost k postoupení a/nebo převodu jeho práv a povinností podle této smlouvy na třetí osobu, a 
to ve formě a způsobem, které jsou k tomu případně potřebné podle příslušné právní úpravy. 
Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy Z ní vzniklé právním řádem České 
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
předcházejícím uzavření této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
jsou právně neúčinná. 

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

Veškerá textová dokumentace, která při plnění smlouvy předává, musí být předána či předložena 
v českém jazyce nebo slovenském jazyce. 
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10.8. Veškeré spory Z této smlouvy se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou. Nedohodnou-li se strany 

na řešení sporu, je příslušný kjeho rozhodnutí soud. V případě soudního sporu se místní příslušnost 
věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího. Smlouva vstupuje v platnost a 
účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, sjejichž 
obsahem je spojen vznik, Změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména 
odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 

10.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že S jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich 
pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy. 

10.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami. 
10.11.Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy - Registru smluv. 
10.12.Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že kupující zveřejní tuto 

smlouvu a související přílohy V Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, V platném znění, a to včetně osobních údajů. 

10.13.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní Strana obdrží její jedno vyhotovení. 

Seznam příloh kupní smlouvy: 
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2 - Kupní ceny 

V Jihlavě V Praze 

Za kupujícího: Za prodávajícího: 
UDr. Lukáš Velev „.,„„,,,,,„....„. ,,_,,,,„,,,. 

DN' P2 25Á.IYIìlI'RCZı7$4IM IS 
Dlgltálnl podpis; :xsııavn-ı 

I I 
22.03.2020 21:28 
Důvod Podpłsu. IÉIIĎCŰŇDI7 

_|||| UVA ` non: ıanııı na anhııuı 
lınlo dokumım. ııflı-unıım ıı Isuzu mw _ 
Umístění: Jihlava 

MUDr. Lukáš Velev, MHA MUDr. František Vojík 
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace na základě plné moci 

Schválil Pod pis 

Věcné 

LEG 

' EMMA! "SIL QMW 
Compliance Offioer 
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Infuzní technika Space: 

VA 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

18 x lineární dávkovač Perfusor Space 
6 x infuzní pumpa Infusomat Space 
6 x víko dokovací Stanice 
7 x dokovací stanice pro 4 přístroje 

Příloha č. 1 kupní smlouvy
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INFUZNÍ TECHNIKA SPACE 

KUPNÍ CENY 

Příloha č. 2 kupní smlouvy 

Katalogové Název 
číslo 

Počet DPH Prodejní cena v Kč bez Celkem v Kč bez 

m Í DPH DPH 

8713140 SPACE STATION 7KS 19 000,00 133 000,00 
8713145 SPACECOVER COMFORT 6KS 13 000,00 78 000,00 
8713050 INFUSOMAT SPACE 6KS 40 000,00 240 000,00 
8713030 PERFUSOR SPACE 1KS 1,00 1,00 
8713030 PERFUSOR SPACE 17 KS 30 000,00 510 000,00 

Celkem bez DPH 961 001,00 Kč 
DPH 21 % 201 810,21 Kč 
Celkem 5 DPH 1 162 811,21 Kč


