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  KUPNÍ SMLOUVA 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

                                  I. 
Smluvní strany 

 

1.1. Kupující: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

 Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

 Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva  

Ing. Petrem Rudzanem, místopředsedou představenstva 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:   43-6084130247/0100 

IČ:    27520536 

 DIČ:   CZ27520536 

         zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
        (dále jen „kupující“) na straně jedné 

a 

1.2. Prodávající:     MediCom, a.s. Praha 
 

Sídlo:  Dobropolská 12, 102 00 Praha 

Jednající:  Ing. Jan Marek, CSc. 

  funkce: ředitel 

bankovní spojení: KB Praha 

číslo účtu: 107-4574370287/0100 

IČ: 00538078 

DIČ: CZ00538078 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze 

 oddíl B, vložka 216 

 

 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé  

 

(společně dále také jako „smluvní strany“) tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“ na 

základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – 

modernizace a obnova přístrojového vybavení Očního oddělení a ORL oddělení Pardubické nemocnice, část 3 
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(dále jen „veřejná zakázka“) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů, v rámci programu Ministerstva zdravotnictví České republiky nazvaného „Podpora rozvoje a obnovy 

mat. tech. základny regionálního zdravotnictví“.  

II. 
Předmět smlouvy 

2.1 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní 
mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní 
cenu. 

2.2 Předmětem koupě je dodávka přístrojového vybavení-zdravotnických prostředků k části 3 veřejné 

zakázky, jejich příslušenství či technologií do místa plnění uvedeného níže, v souladu s medicínským 

účelem a s ostatními podmínkami této zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v 

Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde 

jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky (dále jen „zboží“ nebo „zařízení“ nebo 

„předmět plnění“ nebo „přístrojové vybavení“ nebo „předmět koupě“).  

Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního přístrojového 

vybavení - zdravotnických prostředků – specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy, včetně příslušenství 

či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a 

nerušenému nakládání a užívání se zárukou min. 36 měsíců včetně montáže, instalace, uvedení do 

plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích v platném znění. 

 

Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje: 

 zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění, 

 instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek 

dodávky, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a 

optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu 

či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky pořizovaných přístrojů podmíněna takovým 

připojením) 

 uvedení všech položek dodávky do plného provozu 

o odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti, 

o provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby 

dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel, 

 dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek 

dodávky do plného provozu a splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou 

k řádnému a nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění veřejné zakázky,    

o Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.  

o Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. 

o Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.  

o Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického 

prostředku.  

o Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve vztahu 

k plnění předmětu veřejné zakázky. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 
 

 

- 3 - 

 

o Doklad prokazující shodu 

 likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění. 

 servisní péči o zdravotnickou techniku v požadovaném rozsahu a termínech v záruční době u dodané 

zdravotnické techniky. Servisní péče v záruční době zahrnuje:  

o bezplatné provádění všech požadovaných či doporučených úkonů  

 dle požadavků uvedených v zákoně č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v 

platném znění, 

 dle požadavků výrobce zdravotnické techniky uvedených v návodu na obsluhu 

zdravotnické techniky, 

Jedná se o provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů 

bezpečnostně technických kontrol, validací, kalibrací, servisních a preventivních 

prohlídek v souladu zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném 

znění a v záruční době u ostatního zařízení bezplatné provádění pravidelných revizí / 

prohlídek / validací / kalibrací / servisních a preventivních prohlídek v požadovaném 

intervalu pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací 

nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů a případný update 

software, vše včetně vystavení protokolu, to vše po dobu záruky bez povinnosti 

kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.  

o veškeré servisní činnosti musí být provedeny dle platných právních předpisů ČR a technických 

a jiných norem, vztahujících se na předmětnou zdravotnickou techniku z hlediska jejího 

charakteru a způsobu užití, kvalitně a v co nejkratším termínu kvalifikovanými pracovníky, 

kteří jsou vyškoleni výrobcem a vlastní certifikáty vydané výrobcem dle platných předpisů a 

norem, 

o servisní činnosti se provádějí na základě objednávky (včetně kontaktu na konkrétní osobu), a 

to vždy v řádném požadovaném termínu ze strany poskytovatele zdravotních služeb 

(zadavatele) tak, aby byly dodrženy požadavky stanovené v ust. § 65 zákona č. 268/2012 Sb., 

tj. odborná údržba se provádí u zdravotnického prostředku s ohledem na jeho zatřídění do 

rizikové třídy, v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem. Pokud výrobce nestanoví četnost 

odborné údržby u zdravotnického prostředku, který je připojen ke zdroji elektrické energie, 

provádí se odborná údržba minimálně každé 2 roky. Poskytovatel záručního servisu musí 

zajistit provedení PBTK a jiných úkonů nezbytných pro řádné používání zdravotnické techniky 

poskytovatelem zdravotnických služeb vždy tak, aby bylo možno zdravotnickou techniku, 

bezpečně a plynule používat při poskytování zdravotní péče, tedy aby byla dodržena lhůta 

pro jejich provedení stanovená výrobcem a ostatními platnými právními předpisy ČR a 

technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmětnou zdravotnickou techniku z 

hlediska jejího charakteru a způsobu užití, tedy aby nedošlo k prodlení ze strany 

poskytovatele zdravotních služeb.  

o Po provedení opravy nebo odstranění závad u zdravotnické techniky při pravidelných 

servisních úkonech poskytovatel servisních služeb dodá veškerá zejména veřejnoprávní 

rozhodnutí, povolení, doklad prokazující shodu, zaškolení zdravotnického personálu včetně 

vyhotovení zápisu a ostatní nezbytné doklady v souladu s platnou legislativou potřebné pro 

bezpečné používání zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče.  

o Poskytovatel servisních služeb poskytuje na poskytnuté služby a na použité náhradní díly 

záruku nejméně 6 měsíců.  
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o Poskytovatel servisních služeb nese odpovědnost v rámci předmětu plnění veřejné zakázky 

za řádné provedení servisních služeb.  

o V případě škody způsobené třetí osobě dodanou zdravotnickou technikou v důsledku závady 

v provedeném servisním úkonu nebo v provedené opravě dle objednávky opravy, hradí 

veškerou škodu způsobenou třetí osobě poskytovatel servisních služeb ze sjednaného 

pojištění. 

 

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a 

technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a 

způsobu užití. 

 

Prodávající prohlašuje, že 

a) kvalitativní a technické vlastnosti odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními 

předpisy, zejména platnému zákonu o zdravotnických prostředcích, zákonem č. 22/1997 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími 

předpisy, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům 

stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce; 

b) zboží je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování 

zdravotní péče v ČR, zejména, že u zboží byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností 

s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že 

výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o 

zboží, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, 

prodávající je povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo 

jeho zplnomocněným zástupcem dle platného zákona o zdravotnických prostředcích a kopii CE 

certifikátu. V případě zboží, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a 

není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení 

příslušného nařízení vlády v platném znění, je prodávající povinen předložit jako doklad o vhodnosti 

zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického 

hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a 

údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití). Prodávající předloží 

kupujícímu rovněž i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, 

certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů vydávány pro jednotlivé druhy 

zboží- zdravotnických prostředků a vztahují se ke zboží.  

c) že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží neváznou žádná práva 

třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy 

disponovat. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke 

sjednaným či obvyklým účelům. 
 

2.3 Kupující se zavazuje zboží řádně a včas dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní 

cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou. 

2.4 V případě porušení povinnosti převést na kupujícího neomezené vlastnické právo ke zboží, je prodávající 

povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.1 této 

smlouvy za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a současně smluvní pokutu ve výši 0,02 % 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 
 

 

- 5 - 

 

z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.1 této smlouvy za každý den trvání prodlení se splněním této 

povinnosti. 
 

III. 
Doba a místo plnění 

3.1. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá kupujícímu nejpozději do 4 týdnů od uzavření této kupní smlouvy. 

V případě prodlení s  dodání zboží dle tohoto článku smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši 0,02 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy za každý i započatý 

den prodlení. Celková výše smluvní pokuty není omezena. 

3.2. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol podle místa 

plnění, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  Zboží se považuje za převzaté a předané 

okamžikem podpisu předávacího protokolu ve smyslu věty předchozí. 

3.3. Místem plnění je pracoviště kupujícího – Pardubická nemocnice (ORL oddělení). 

3.4. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy do budovy a místnosti určené kupujícím před realizací 

předmětu smlouvy dle místa plnění. 

3.5. Kupující není povinen převzít zboží s právními nebo faktickými vadami. 

3.6. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zboží, a to písemně tak, aby 

zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zboží. 

3.7. Kontaktními osobami a odpovědnými zaměstnanci kupujícího jsou pro účely této smlouvy určeni: 

Jméno a příjmení:   XXX     XXX 

tel.    XXX     XXX 

mobil:    XXX     XXX 

e-mail:    XXX    XXX 

3.8. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen: 

Jméno a příjmení:  XXX 

tel.   XXX 

mobil:   XXX 

e-mail:     XXX 

3.9. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:  

o zboží bylo řádně předáno včetně příslušných dokladů,  

o zboží bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.  

3.10. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. 

Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky 

dle této smlouvy. 

3.11. Po dodání zboží vystaví prodávající příslušný protokol o předání, který bude obsahovat níže uvedené 

náležitosti:  

a) označení předávacího protokolu,  

b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího,  

c) identifikaci kupní smlouvy,  

d) označení dodaného zboží a jeho množství a výrobní číslo,  

e) datum předání,  

f) stav zboží v okamžiku jeho předání a převzetí, 

mailto:XXX
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g) jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zboží.  

 

Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. statutární 

orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím zaměstnancem 

(statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na základě plné moci, interním 

předpisem apod.  

 

IV. 
Kupní cena a platební podmínky 

4.1. Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

Kupní cena za předmět plnění dle čl. II této smlouvy činí částku ve výši 1 614 000,- Kč bez DPH (slovy: 

jedenmilonšestsetčtrnácttisíckorun českých). DPH ve výši 21 % činí 338 940,- Kč. Kupní cena celkem 

včetně DPH činí 1 952 940,- Kč. 

Součástí kupní ceny jsou veškeré náklady spojené s řádným a včasným splněním celého předmětu 

plnění této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zejména dopravu, případně další nezbytné náklady. Kupní cena 

zahrnuje i náklady na správní poplatky, daně, cla, a finanční vlivy (inflační, kurzový) schvalovací řízení, 

zabezpečení prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

v platném znění pro stroje/zařízení, které nejsou označené značkou „evropské shody“ CE, certifikátů 

a atestů, převod práv, pojištění, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace (je-li relevantní), záruční 

servis s výměnou náhradních dílů je-li třeba, poskytování bezplatného provádění všech výrobcem 

požadovaných či doporučených úkonů, v záruční době u zdravotnických prostředků bezplatné 

provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů bezpečnostně technických kontrol, 

validací, kalibrací, servisních a preventivních prohlídek v souladu zákonem č. 268/2014 Sb. o 

zdravotnických prostředcích v platném znění a v záruční době u ostatního zařízení bezplatné provádění 

pravidelných revizí / prohlídek / validací / kalibrací / servisních a preventivních prohlídek v 

požadovaném intervalu pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací 

nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů a případný update software, vše včetně 

vystavení protokolu, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec 

sjednané kupní ceny.  

4.2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v korunách českých (CZK) na základě účetního a daňového dokladu 

- faktury, doručeného kupujícímu. Přílohou daňového dokladu - faktury musí být kopie protokolu o 

předání a převzetí předmětu plnění podepsaného osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. 

4.3. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny 

náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných platných právních předpisů, 

zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura bude obsahovat věcné či 

formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo přílohu dle 

předchozího odstavce, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, 

aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu kupujícímu. 

4.4. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. 
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4.5. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy na kupní cenu. 

4.6. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu pouze 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou 

faktury. Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn započíst své i nesplatné pohledávky 

vzniklé na základě této smlouvy proti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny rovněž bez 

ohledu na její splatnost. 

 

V. 
Práva a povinnosti stran 

5.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové, nepoužité zboží v dohodnutém množství, jakosti a 

provedení a termínu, přičemž veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy 

musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy. V případě porušení povinnosti dle věty první 

tohoto odstavce, se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH dle 

čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy za každý i jen započatý den prodlení s dodáním nového zboží 

v dohodnutém množství, jakosti a provedení.  

5.2. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za 

řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti 

v protokolu o předání a převzetí dodávky. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, 

kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb 

sjednaných touto smlouvou. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícímu kompletní 

technickou a další dokumentaci nezbytnou k řádnému užívání zboží včetně návodu k použití pro obsluhu 

v českém jazyce. 

5.3. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem řádného předání a převzetí zboží od prodávajícího na 

základě podpisu předávacího protokolu. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí 

škody na věci. 

5.4. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy znemožnit.  

5.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez 

předchozího písemného souhlasu kupujícího. 

5.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které 

vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu 

jednostranným právním úkonem. 

Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo 

povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem. 
 

5.7. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této 

smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém 

jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací 

adresy oprávněných osob dle této smlouvy. Smluvní strany se v případě doručování zásilek formou 

doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka je považována za doručenou 3. den po dni jejího odeslání 

prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné smluvní strany dle této smlouvy, a to i 

v případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne. 
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5.8. Pokud bude část dodávky zboží dle této smlouvy plněna formou poddodávky, prodávající závazně uvádí 
identifikační údaje dotčeného poddodavatele a specifikaci části dodávky zboží, která bude plněna formou 
poddodávky:  

Zakázka nebude plněna formou poddodávky. 

Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany 
kupujícího. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy za každé jednotlivé 
porušení této smluvní povinnosti. 

VI. 
Záruční podmínky 

6.1.  Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré 

části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak 

obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti. 

Prodávající poskytuje kupujícímu po dobu záruky bezplatně záruční servis včetně měněných náhradních 

dílů, vše včetně vystavení protokolu.  

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží po dobu min. 36 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem 

podpisu příslušného protokolu kupujícím dle této smlouvy. 

6.2.  V záruční době je kupující povinen reklamovat vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady 

zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dní. 

6.3.  V záruční lhůtě je prodávající povinen bezplatně odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný 

nárok kupujícího z vadného plnění, pokud, a to tak, že je prodávající povinen nastoupit k řešení reklamace 

kupujícího z vad zboží ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od nahlášení vad zboží kupujícím prodávajícímu 

telefonicky nebo písemně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záruční doba neběží po dobu, po 

kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 

6.4.  V případě prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených kupujícím dle odst.  6.3. 

tohoto článku, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z kupní ceny 

konkrétního vadného zboží bez DPH této smlouvy za každý i započatý den prodlení s nástupem 

k odstranění vad a za každou jednotlivou vadu. Celková výše smluvní pokuty není omezena. 

6.5.  Prodávající je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady (včetně všech souvisejících činností 

jako např. doprava technika, doprava zboží k opravě apod.) neprodleně po jejich oznámení ze strany 

kupujícího, nejpozději však do 3 dnů ode dne oznámení jednotlivé vady v případě vady bránící provozu 

přístroje, popř. do 10 dnů ode dne oznámení jednotlivé vady v případě vady nebránící užívání zboží. 

V případě, že odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti není možné objektivně 

provést ve lhůtě dle věty předchozí, je prodávající v této lhůtě povinen tuto skutečnost sdělit kupujícímu 

písemně s řádným odůvodněním a návrhem konkrétní lhůty, v níž se zaváže vadu odstranit. Tato lhůta 

nesmí být delší než 20 kalendářních dnů ode dne oznámení vady kupujícím. V případě pochybností, zda 

se jedná či nejedná o vadu bránící provozu, platí, že taková vada bude považována za vadu bránící 

provozu. 

6.6.  Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad zboží nejpozději poslední den záruční doby, přičemž za řádně 

uplatněné se považují i nároky z vad zboží, uplatněné kupujícím ve formě doporučeného dopisu, 

odeslaného prodávajícímu poslední den záruční doby. 

6.7.  Záruka se nevztahuje na závady prokazatelně způsobené mechanickým poškozením instrumentária 

kupujícím.  
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6.8.  Prodávající se zavazuje pro účely odstranění reklamovaných vad zajistit opravu dodávaného zboží na 

území České republiky splňující podmínky  platného zákona o zdravotnických prostředcích sám nebo 

prostřednictvím servisní organizace (níže v tabulce doplní prodávající příslušné údaje) a to nejméně po 

celou dobu trvání záruční lhůty. V případě porušení této povinnosti je prodávající povinen zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy za každý 

jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

6.9.  Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad. 

6.10.  V případě, že poskytovatel servisních služeb v záruční době neprovede BTK a ostatní nutné úkony do 

stanoveného termínu, bude poskytovatel zdravotních služeb oprávněn účtovat pokutu ve výši 5 000,- 

Kč za každý den prodlení a současně uplatnit náhradu škody (ušlý zisk – vykázaná péče), která vznikne 

v souvislosti s nemožností používat zdravotnický prostředek k poskytování zdravotních služeb bez 

řádné PBTK, ke kterému dojde na straně prodávajícího z důvodů včasného nenastoupení na provedení 

PBTK. V ostatních případech prodlení poskytovatele servisních služeb bude poskytovatel zdravotních 

služeb účtovat pokutu ve výši 0,25 % z paušální výše měsíční platby vč. DPH za každý započatý den 

prodlení. 

6.11.  U zdravotnické techniky, která je v záruce, záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže    

užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 

6.12.  Poskytovatel servisních služeb garantuje záruku za jakost spočívající v tom, že zdravotnická technika, 

jakož i poskytovatelem servisované nebo opravované části i jednotlivé komponenty budou nejméně po 

záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachovají si ujednané, 

případně jinak obvyklé vlastnosti.  

6.13. Prodávající se zavazuje pro účely odstranění reklamovaných vad zajistit servis dodávaného zboží na území 

České republiky splňující podmínky  platného zákona o zdravotnických prostředcích sám nebo 

prostřednictvím servisní organizace (níže v tabulce doplní prodávající příslušné údaje) a to nejméně po 

celou dobu trvání záruční lhůty. V případě porušení této povinnosti je prodávající povinen zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2. této smlouvy za každý 

jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

 

Zajištění záručního servisu a zaškolení dle platného zákona o zdravotnických prostředcích 

Název obchodní firmy,  
IČ, DIČ 

MediCom, a.s. Praha 
IČ: 00538078, DIČ: CZ00538078 

Sídlo Dobropolská 12, 102 00 Praha  

Osoby odpovědné za 
servis dle zák. o zdrav. 
prostředcích/kontakt 

XXX 
XXX 
XXX 

Osoby odpovědné za 
zaškolení  dle zákona 
o zdrav. prostředcích 

XXX 

   

VII. 
Platnost a účinnost smlouvy 

7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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7.2 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. 

7.3 Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro 

podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje: 

a) je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny podle této smlouvy po dobu delší než 60 dní po dni 

splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na své prodlení písemně upozorněn a přes toto písemné 

upozornění kupující nápravu neprovedl ve lhůtě do 30 dnů od doručení písemného upozornění. 

b) jestliže prodávající nedodá byť i jen část zboží řádně v dohodnutých termínech, kvalitě a množství, 

c) jestliže prodávající dodá zboží, které nebude mít vlastnostmi deklarované prodávajícím v této 

smlouvě, resp. v nabídce zadávacího řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena,  

d) jestliže je prodávající v prodlení s nástupem k odstranění vad či uspokojení jiných nároků kupujícího 

z vad zboží, 

e) jestliže prodávající dodá zboží, které je zatíženo právy třetích osob. 

7.4 Skončením účinnosti této smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením 

účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody a zaplacení smluvních 

pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této 

smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 

nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 

8.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech výslovně neupravených touto 

smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění a ostatními 

obecně závaznými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

8.2 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 

elektronických zpráv 

8.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové 

dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných písemných 

dodatků k této smlouvě. 

8.4 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání kupujícího a 

prodávajícího. 

8.5 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 

ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej 

nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 

8.6 Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a 

obsah uzavřených smluvních vztahů. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto 

smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících. 

8.7 Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních 

stran obdrží po 1 (jednom) stejnopisu. 
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Příloha č. 1  - Dílčí specifikace ceny 

Příloha č. 2 – Podrobný popis dodávaných přístrojů/zařízení 

 

 

V Pardubicích dne ………………………………   V  ………………………………………  dne  ………………………………  

 

 

 

 

Za kupujícího:      Za prodávajícího 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………   …………………………………………………………… 

MUDr. Tomáš Gottvald                    Ing. Jan Marek, CSc.  

předseda představenstva                                                        ředitel      

 

 

 

…………………………………………………………     

Ing. Petr Rudzan                     

místopředseda představenstva                                              
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Příloha č. 1 kupní smlouvy – Dílčí specifikace ceny 

Název veřejné zakázky:  „Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – modernizace a obnova přístrojového 

vybavení Očního oddělení a ORL oddělení Pardubické nemocnice, část 2 

Dílčí specifikace ceny 

Název položky  
Počet 

kusů 

Typové označení 

dle nabídky 

Cena celkem bez 

DPH (Kč) 

DPH 

v % 
DPH v (Kč) 

Cena celkem 

včetně DPH 

(Kč) 

VACULAS 3000 

odsávač kouře 
1 VACULAS 3000 124 000,- 21 26 040,- 150 040,- 

CO2 Laser 1 UNILAS Touch One 1 490 000,- 21 312 900,- 1 802 900,- 

Cena celkem 1 614 000,-  338 940,- 1 952 940,- 
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Příloha č. 2 – Podrobný popis dodávaných přístrojů/zařízení 

 


