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KUPNÍ SMLOUVA

kterou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Šrom, vedoucí odboru investic Krajského úřadu

Jihomoravského kraje
Telefon: + 420 541 651 272
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech
technických:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „kupující“)

a

2.
Název: Hoyer Praha s.r.o.
Sídlo: Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 13024
Zastoupený: Ing. Soňou Hamšíkovou, jednatelkou
IČO: 60491582
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C,
vložka 27696.

(dále jen „prodávající“)
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I. 
Účel smlouvy 

1. Kupující je investorem projektu „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL 
a neurologie“ (dále jen „Projekt“), v rámci kterého je zadávána veřejná zakázka s názvem 
„Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře“. 

2. Součástí areálu Nemocnice Vyškov, p.o., která sídlí na adrese Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 
01 Vyškov (dále jen „nemocnice Vyškov“) je i „budova B“ a „budova C1“. 

3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb kupujícího spočívajících ve vybavení některých objektů 
nemocnice Vyškov (konkrétně budovy B a části budovy C1) zdravotnickou technikou a mobiliářem 
tak, aby mohly být užívány jako lůžkové nebo ambulantní prostory zdravotnického zařízení. 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře do budovy B a do části budovy 
C1 nemocnice Vyškov (dále též jen „předmět koupě“), a to dle dokumentace vyhotovené 
společností LT PROJEKT a.s., se sídlem Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785, 
zapsané pod spisovou značkou B 6112 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně 
(dále jen „projektová dokumentace“). 

2. Předmět smlouvy bude realizován ve dvou etapách: V průběhu stavebního ukončení realizace 
rekonstrukce budovy B bude tato budova vybavena zdravotnickou technikou a mobiliářem 
oddělení lůžkové a ambulantní rehabilitace a lůžkové oddělení neurologie včetně souvisejících 
prostor. Po dokončení první etapy (realizace i vybavení) a přesunu pacientů z části budovy C1 
do budovy B bude realizována rekonstrukce části budovy C1 (3. NP a části 1NP a 1PP) která bude 
vybavena zdravotnickou technikou a mobiliářem (lůžkové oddělení ORL a související prostory). 

3. Pro vymezení rozsahu předmětu koupě a množství zdravotnické techniky a mobiliáře je 
rozhodující Soupis – Rozpočet – budova B, budova C1, rekapitulace – ZT, mobiliář (dále jen 
„Soupis“), který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1. Přílohou č. 2 této smlouvy je 
projektová dokumentace. 

4. Součástí dodávky předmětu koupě je též montáž a instalace předmětu koupě (jednotlivých prvků 
dle projektové dokumentace) navzájem i ke stavebnímu objektu včetně dodávky potřebného 
montážního, spojovacího a kotevního materiálu. 

5. Součástí dodávky předmětu koupě je dále též: 
- doprava předmětu koupě na místo plnění, 
- umístění jednotlivých prvků zdravotnické techniky a mobiliáře do místností 

dle požadavků kupujícího, 
- vyzkoušení funkčnosti předmětu koupě, 
- úklid po provedené dodávce a montáži včetně likvidace použitých obalů, 
- vstupní kontrola místa montáže z hlediska možnosti zahájení montáže, 
- kontrola všech stávajících ploch a konstrukcí, které mohou být dodávkou nebo montáží 

poškozeny, a jejich ochrana před poškozením, 
- zajištění bezpečnosti práce a zajištění ochrany životního prostředí, 
- uvedení všech ploch a konstrukcí dotčených dodávkou do původního stavu (podlahy, 

stěny, omítky apod.), 
- připojení některých prvků na stávající rozvody – voda, elektřina, odpad – včetně 

veškerého potřebného materiálu a realizace případných souvisejících drobných 
stavebních prací (stavební příprava je součástí stavby), 
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- zaškolení obsluhy zdravotnické techniky aplikačním odborníkem s příslušným 
oprávněním ke školení především zdravotnických prostředků dle zákona č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, 

- dodání dokladů pro zdravotnické techniky – dodací list (příp. položkový seznam částí 
daného prostředku) s uvedením výrobních čísel, instalační protokoly (potvrzující, že 
dodaná zařízení jsou instalována v souladu s platnou legislativou, technickou legislativou, 
předpisy o bezpečnosti práce a pokyny výrobců, a je funkční a bezpečný pro poskytování 
zdravotní péče), kopie prohlášení o shodě a návody k použití v českém jazyce (pokud 
některé zařízení nebo jeho část vyžaduje kalibraci, validaci nebo jiné vstupní měření pak 
taky kalibrační list, validační list, protokoly apod.), 

- dodání návodů k použití a obsluze v českém jazyce v tištěné verzi a také v datové podobě 
na CD ROM nebo USB flash disku, včetně informací k preventivním prohlídkám – četnost, 
rozsah, povinné servisní zásahy a výměna dílů, včetně potřebné kalibrace nebo validace, 
požadovaných ověření a proměření parametrů systému. Pokud není v návodu 
pro obsluhu uveden vhodný způsob čistění, dezinfekce a sterilizace zařízení ve vztahu 
k možnostem zadavatele, uvede ho dodavatel ve zvláštní příloze návodu pro obsluhu.  

III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající se zavazuje, že předmětem koupě budou nová zařízení. Kupující nepřipouští dodávku 
repasovaných zařízení ani jejich částí. 

2. Prodávající se zavazuje řádně a včas odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu 
nabýt k předmětu koupě vlastnické právo tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.  

3. Kupující se zavazuje předmět koupě řádně a včas převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní 
cenu. 

4. Prodávající se zavazuje při montáži a instalaci předmětu koupě dle této smlouvy postupovat 
samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, přičemž je vázán 
případnými pokyny kupujícího. 

5. Prodávající bere na vědomí, že montáž a instalace předmětu koupě bude prováděna současně 
s dokončovacími pracemi na stavbě. Prodávající se proto zavazuje při provádění montáže 
a instalace předmětu koupě postupovat v součinnosti se zhotovitelem stavby a řídit se pokyny 
technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

6. Montáž a instalace předmětu koupě dle této smlouvy bude prováděna současně s montáží 
a instalací dodávek nábytku a ostatního vybavení a IT vybavení. Prodávající se proto zavazuje při 
provádění montáže a instalace předmětu koupě postupovat v součinnosti s dodavateli nábytku 
a ostatního vybavení a IT vybavení.  

7. Kupující se zavazuje prodávajícímu poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro splnění 
předmětu smlouvy. 

8. Kupující se zavazuje předat prodávajícímu Harmonogram realizace stavby (včetně jeho případných 
aktualizací) zpracovaný generálním dodavatelem stavby, a to bezodkladně po uzavření smlouvy.  

9. Kupující je oprávněn kontrolovat provádění montáže a instalace předmětu koupě. Kontrola bude 
prováděna nepravidelně osobou pověřenou nebo zmocněnou kupujícím.  

10. Osoby pověřené kupujícím (autorský dozor projektanta příp. technický dozor investora) jsou 
oprávněny za kupujícího provádět dozor nad prováděním montáže a instalace předmětu koupě, 
upozornit na nesoulad se smlouvou a požadovat jeho odstranění.  
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11. Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z důvodu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese prodávající. Prodávající odpovídá i za škodu způsobenou činností jeho 
poddodavatelů. 

IV. 
 Vzorky a technické listy 

1. Prodávající je povinen zajistit a poskytnout kupujícímu do 15-ti dnů od uzavření této smlouvy 
vzorky materiálů, fotografie a popisy prodávajícím dodávaných prvků a zařízení. Technické 
provedení a design vzorků bude předmětem posouzení a odsouhlasení kupujícím a autorským 
dozorem projektanta. Materiály, prvky a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do předmětu koupě bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Dodané 
materiály, prvky a zařízení musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 

2. Vyžadují-li to nároky na estetické vlastnosti předmětu koupě, je prodávající povinen 
před započetím výroby nebo před zahájením dodávky předložit kupujícímu vzorník možných 
barevných řešení a kupující má právo vybrat barvu, která nejlépe splní požadavky na estetické 
vlastnosti. Výběr barvy kupujícím nemá vliv na sjednanou kupní cenu. Rizika vyplývající z možné 
změny barevného řešení nese prodávající a má je započteny ve sjednané ceně. 

V. 
Termín plnění 

1. Prodávající se zavazuje k plnění v následujících termínech  

a. budova B:  
1) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy, 
2) zahájení dodávky a montáže v místě plnění – od 10.6.2020; 
3) ukončení plnění dle Smlouvy do 25.6.2020   

b. budova C 
1) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy, 
2) zahájení dodávky a montáže v místě plnění od 19.10.2020 
3) ukončení plnění dle Smlouvy do 5.11.2020   

VI. 
Kupní cena 

1. Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku 11.558.000,- Kč bez DPH. 

2. Kupní cena odpovídá  celkové ceně uvedené v Soupisu, v záložce „rekapitulace“, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. Cena za dopravu, provedení montáže a instalace předmětu koupě je 
zahrnuta do cen dodávek jednotlivých zdravotnické techniky a mobiliáře uvedených v rozpočtu. 

3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku 
prodávajícího.  

4. Ke sjednané ceně bez DPH uvedené v oceněném Soupisu bude připočtena DPH v procentní sazbě 
odpovídající zákonné úpravě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného 
zdanitelného plnění. 
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VII. 
Platební podmínky 

1. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy.  

2. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: 

a) první část kupní ceny ve výši 7.275.140, - Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání 
a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje k budově B, kupujícím, tj. po montáži 
a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu po provedené 
montáži a likvidaci použitých obalů, 

b) druhá část kupní ceny ve výši 4.282.860, - Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání 
a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje k části budovy C1, kupujícím, 
tj. po montáži a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu 
po provedené montáži a likvidaci použitých obalů. 

3. Podkladem pro platbu kupní ceny jsou daňové doklady – faktury, které je prodávající oprávněn 
vystavit po odevzdání a převzetí jednotlivých částí předmětu koupě kupujícím. Podkladem 
pro vystavení daňových dokladů – faktur jsou protokoly o převzetí předmětu koupě dle čl. IX. této 
smlouvy.  

4. Daňové doklady – faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůt splatnosti vrátit daňové doklady – faktury, pokud 
neobsahují požadované náležitosti nebo obsahují nesprávné cenové údaje. Oprávněným 
vrácením daňových dokladů – faktur, přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Opravené nebo 
přepracované faktury budou opatřeny novými lhůtami splatnosti. 

6. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení kupujícímu. Faktury prodávající doručí kupujícímu 
v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu 
posta@kr-jihomoravsky.cz. 

7. Za den úhrady faktury se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu 
kupujícího. 

8. Prodávající prohlašuje, že 
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 

(dále jen „daň“), 
- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

VIII. 
Místo plnění 

1. Místem plnění dle této smlouvy jsou budova B a část budovy C1 nemocnice Vyškov, Purkyňova 
235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov. 

2. Kupující je povinen před zahájením dodávky a montáže předat prodávajícímu místo plnění, a to 
i po částech (místnostech). O předání a převzetí místa plnění (či jeho části) vyhotoví kupující 
písemný protokol, který obě strany podepíší. Protokol bude obsahovat označení smluvních stran, 
označení osob oprávněných za smluvní strany protokol podepsat a popis stavu předávaných 
prostor k okamžiku převzetí prodávajícím. K předání místa plnění bude přizván též zhotovitel 
stavby a TDI. 
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3. Kupující se zavazuje v době montáže a instalace předmětu koupě umožnit prodávajícímu (včetně 
zaměstnanců prodávajícího, případně jiných osob, které se budou podílet na provádění montáže 
a instalace) vstup do objektu za účelem provádění montáže a instalace předmětu koupě. 

4. Kupující je povinen zabezpečit odběrná místa energií a dodávky energií potřebných k montáži 
po dohodě se zhotovitelem stavby a na náklady prodávajícího. 

5. Prodávající je povinen vyklidit místo plnění nejpozději do 2 dnů ode dne odevzdání a převzetí 
předmětu koupě. 

IX. 
Odevzdání a převzetí předmětu koupě  

1. Prodávající nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude předmět koupě připraven 
k odevzdání kupujícímu, oznámí kupujícímu tuto skutečnost a dohodne s ním technické 
podrobnosti dodávky. 

2. Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je místo plnění dle článku VIII. této smlouvy.  

3. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě je splněn řádným dodáním bezvadného předmětu 
koupě kupujícímu. Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu spolu s dokumentem 
potvrzujícím dodání (dodacím listem), který kupující podepíše. Podpisem dodacího listu není 
předmět koupě ze strany kupujícího převzat. Předmět koupě bude předán na základě protokolu 
o předání a převzetí předmětu koupě, který bude podepsán oběma smluvními stranami, viz níže 
čl. IX., odst. 4. 

4. Kupující předmět koupě převezme až po provedené kontrole, nejpozději do 3 pracovních dnů 
od dodání. O převzetí předmětu koupě sepíše prodávající protokol o předání a převzetí předmětu 
koupě, jehož přílohou bude seznam předávaných prvků včetně jejich cen s a bez DPH. V protokolu 
bude uvedeno, zda kupující přejímá předmět koupě bez výhrad, nebo s výhradami, které 
v protokolu identifikuje. Kupující je oprávněn nepřevzít předmět koupě, pokud tento vykazuje 
vady. V případě, kdy kupující předmět koupě pro vady nepřevezme, identifikuje v protokolu vady, 
pro které předmět koupě odmítá převzít, a vyzve prodávajícího k jejich odstranění. 

5. Dnem převzetí, tj. dnem podpisu protokolu o převzetí předmětu koupě ze strany kupujícího, 
nabývá kupující vlastnické právo k předmětu koupě a přechází na něho nebezpečí škody na věci. 

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2093 občanského zákoníku. Dodá-li 
prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, smlouva se o přebytečné množství věcí 
nerozšiřuje a kupující je povinen je na výzvu prodávajícího vrátit. 

X. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí 
na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou 
prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky tím nejsou 
dotčeny. 

2. Prodávající a kupující sjednávají záruční dobu v délce 2 roky.  

3. Prodávající se zavazuje, že po záruční dobu bude předmět koupě odpovídat požadavkům 
kupujícího uvedeným v projektové dokumentaci. 

4. Uplatnění nároku na odstranění vady musí být podáno písemně do 10-ti dnů po jejím zjištění. 
Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad předmětu koupě považují oznámení vad 
kdykoli v záruční době, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 
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5. Za kupujícího může reklamaci u prodávajícího uplatnit též provozovatel nemocnice Vyškov. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady, kterou kupující uplatní v záruční době, má kupující 
především právo požadovat na prodávajícím její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou 
kupující prodávajícímu za tímto účelem stanoví, jinak do 10 dnů ode dne doručení reklamace 
prodávajícímu. Kupující má vůči prodávajícímu dále tato práva z odpovědnosti za vady: 

a) právo na odstranění vady dodáním nové věci, není-li vada opravou odstranitelná nebo 
zakládá-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, 

b) právo na odstoupení od smlouvy v případě, není-li vada opravou odstranitelná nebo 
zakládá-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy. 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 
 

7. Prodávající je povinen v návaznosti na kupujícím uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění 
zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, 
že prodávající za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady kupujícím uhrazeny 
do 10 dnů od doručení jejich písemného uplatnění prodávajícím. 

8. V případě, že prodávající neodstraní oprávněně reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané 
s kupujícím, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo pověřit odstraněním vady jinou 
odborně způsobilou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající. 

9. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady. 

10. Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. 

XI. 
Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů 

1. Prodávající se zavazuje k provádění bezplatného záručního servisu minimálně po dobu 2 let, 
provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK), elektrických revizí (v rámci záruční doby), 
včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou tyto kontroly výrobcem předepsány. Pokud budou 
v záruční době předepsány i jiné kontroly, měření, kalibrace či validace budou rovněž provedeny 
zdarma. 

2. Bude-li to kupující požadovat, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu i pozáruční servis 
dodaného zboží, a to na základě samostatné smlouvy na pozáruční servis. Prodávající se zavazuje, 
že zabezpečí provádění pozáručního servisu sám nebo prostřednictvím autorizované servisní 
osoby po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční lhůty. 

3. Prodávající se zavazuje, že zabezpečí v rámci pozáručního servisu (bude-li sjednán) dodávky 
veškerých náhradních dílů buď sám, nebo prostřednictvím autorizované servisní firmy po dobu 
10 let ode dne uplynutí záruční lhůty.  

XII. 
Sankce 

1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení až do doby 
zaplacení dlužné částky. 

2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas odevzdat předmět koupě dle této smlouvy, je 
kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané 
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kupní ceny bez DPH dle této smlouvy za každý započatý den prodlení až do řádného odevzdání 
předmětu koupě, a prodávající je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

3. Nesplní-li prodávající v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit řádně uplatněné vady, 
je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000, - Kč 
za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a prodávající se 
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu kupujícímu zaplatit.  

4. Pokud prodávající nevyklidí místo plnění v termínu stanoveném touto smlouvou, je povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží 
od oprávněné smluvní strany písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, 
která bude obsahovat jejich vyčíslení. Pro případ prodlení s úhradou smluvní pokuty sjednávají 
smluvní strany úroky z prodlení ve výši 0,05 % ze smluvní pokuty, s jejíž úhradou je povinná strana 
v prodlení za každý započatý den tohoto prodlení. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy. Dohoda 
o ukončení smlouvy musí být písemná a schválená Radou Jihomoravského kraje, jinak je neplatná. 

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího považují 
zejména: 
- odevzdání předmětu koupě, u něhož se opakovaně (tj. více než dvakrát) vyskytne stejná vada 

nebo u něhož se i jen jednorázově vyskytnou v průběhu záruční doby více než 3 různé vady, 

- prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delší než 10 kalendářních dnů. 

4. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po odstoupení. 

5. Kupující může od smlouvy odstoupit částečně, a to ohledně těch částí plnění, kterých se důvod 
odstoupení týká. 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

1. Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem kupujícího. 

2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran založené touto smlouvou a výslovně v ní neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Prodávající prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti
ani základní lidská práva.

6. V případě plurality osob na straně prodávajícího se tyto osoby zavazují, že budou vůči kupujícímu
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení smlouvy obdrží kupující, dvě vyhotovení obdrží prodávající.

8. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Soupis. Příloha č. 2 – Projektová dokumentace není
nedílnou součástí smlouvy.

9. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je smlouva
podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní
strany, která ji podepíše později.

11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně
uvedení metadat provede kupující.

12. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany
berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí,
že je zrušena od počátku.

13. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje usnesením č. 9719/20/R142 ze dne

6.4.2020.

V Brně dne 20.04.2020 V Praze dne 08.04.2020

____ __
kupující

za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek,

hejtman Jihomoravského kraje

_______ ______
prodávající

Ing. Soňa Hamšíková
jednatelka
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příloha č. 1 – Soupis 
 
 

 

Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie

Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky  a mobiliáře

Soupis – Rozpočet - budova B – zdravotnická technika, mobiliář 

Číslo Název Rozměry MJ Množství -  

neurologi
e

Množství - 

RHB
Mn. 
celkem

Cena 
jednotk
y Kč bez 

DPH

Cena 
jednotky 
Kč s DPH

Cena celkem 
Kč bez DPH

U označených 

prvků doložení 

požadavků 

uvedených v ZD 

(registrace)

Obchodní 

název a typové 

označení 

Prvek má 

CE 
(ano/ne)

Frekvence 
provádění 

BTK 

Certifiko
vané 

oprávněn

í k 

zaškolení

170100 systém závěsný -STÁVAJÍCÍ demontáž, 

přesun, montáž 

ks 1 1 34660 41938,6 34660
 

172050 rotoped ks 2 2 12870 15572,7 25740 TOORX BRX 300 HRCANO neprovádí seANO
172052 chodítko hydraulické                                        ks 1 1 31450 38054,5 31450 x Taurs HJHB ANO neprovádí seANO
177010 ribstol orientační rozměry 

800/2200 mm
ks 2 2 6160 7453,6 12320

LUX ANO neprovádí seNE
178100 stůl pracovní s ergonomickým 

výkrojem, výškově stavitelný

1800/900/705-1205 mm ks 1 1 22430 27140,3 22430
HOBIS Motion Ergo MSEANO neprovádí seNE

178101 stůl ergoterapeutický s aplikátory orientační rozměr 

860/520/nastavitelná 
výška stolu 54 – 86 cm 

ks 1 1 47940 58007,4 47940

ergoterapeutický stolekANO neprovádí seANO
361797 skříň policová 2-dvéřová nerez 

uzamykatelná

800/400/1800 mm ks 2 2 4
31720

38381,2 126880
JIVA 61 ANO neprovádí seANO

361798 skříň na podložní mísy a moč. lahve 

nerez uzamykatelná

800/400/1800 mm ks 2 1 3
31720

38381,2 95160
JIVA 61 ANO neprovádí seANO

361799 skříň na dezinfekční prostředky 

uzamykatelná

800/400/1800 mm ks 2 1 3
31720

38381,2 95160
JIVA 61 ANO neprovádí seANO

376130 vyplachovač a desinfikátor ložních mís 

/ kapacita 1 cyklus – 1 podložní mísa + 

2 moč. láhve nebo 3 moč. láhve

ks 1 1

149000

180290 149000

x

Meiko TOPIC 20ANO 1x ročně ANO
376140 vyplachovač a desinfikátor ložních mís 

/ kapacita 1 cyklus – 2 podložní mísy s 

víky + 4 urin. lahve

ks 2 2

303940

367767,4 607880
x

LaVapor LD 21 ANO 1x ročně ANO
391132 lehátko 2-dílné s pevnou výškou vč. 

držáku papírové role, nepojízdné

orientační rozměry 

600/2000/600 mm
ks 1 1

9110
11023,1 9110

x
Golem 2P (G 01 02)ANO 1x za 2 roky ANO

391133 lehátko vyšetřovací  2-dílné, držák 

papírové role, pojízdné

orientační rozměry 

600/2000/600 mm
ks 1 1

10550
12765,5 10550

x
Golem 2P (G 01 02)ANO 1x za 2 roky ANO
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393000 sedačka pro transport pacienta ks 3 1 4 6420 7768,2 25680 x 238-23 WHD 51 ANO neprovádí seANO
393001 sedačka pro transport pacienta, 

rozšířený sed

ks 1 1 2
12820

15512,2 25640
x

1473 X ANO neprovádí seANO
393401 lehátko vyšetřovací 2-dílné s otvorem 

pro obličej, výšk. zdvih., pojízdné

orientační rozměry 

700/2000/500-880 mm
ks 3 1 4

37750

45677,5 151000
x

Golem 2 Exclusive (G 02 02)ANO 1x za 2 roky ANO
393402 lehátko 2-dílné výškově 

zdvih.,pojízdné, šíře ložné plochy 800 

mm,otvor pro nos

orientační rozměry 

800/2000/580-880 mm
ks 2 2

38470

46548,7 76940
x

Golem 2 Exclusive (G 02 02)ANO 1x za 2 roky ANO
393403 lehátko vyšetřovací 2-dílné, š.700 mm, 

hydraulicky výšk. zdvih., pojízdné

orientační rozměry 

700/1950/500-880 mm
ks 2 2

37750

45677,5 75500
x

Golem 2 Exclusive (G 02 02)ANO 1x za 2 roky ANO
393404 lehátko pro transport pacienta vč. 

postranic 
ks 2 2

112740
136415,4 225480

SPRINT 100 ANO 1x ročně ANO
395410 stolička stohovatelná pevná, bez 

zádové opěrky, nosnost 130 kg

ks 6 6
1540

1863,4 9240
Ester ANO neprovádí seNE

399014 zástěna 7-dílná + podvozek skládací 

výška 1450mm

orientační rozměry 

1750/1450 mm
ks 2 2

34540
41793,4 69080

Silentia ANO neprovádí seNE
401010 lůžko 4-dílné el. polohování, 

výšk.zdvih., pojízdné 

ks 48 2 50
59750

72297,5 2987500
x

Eleganza 1 ANO 1x ročně ANO
401099 matrace pasivní ks 18 18 8390 10151,9 151020 x CliniCare 20 ANO neprovádí seANO
405002 stolek noční oboustranný s jídelní 

deskou pojízdný

ks 48 20 68

13410

16226,1 911880
x

Eleganza Mano NE

NENÍ ZP

neprovádí 

se ANO
410010 vozík nástrojový 2-podlažní orientační rozměry 

580/770/790 mm
ks 4 4 8

6920
8373,2 55360

Nerez plato 2705ANO neprovádí seANO
410050 vozík pracovní (2x zásuvka 

uzamyk.,nástavba)

orientační rozměry 

560/760/1040 mm
ks 3 1 4

22810
27600,1 91240

NEREZ PLATO 2734ANO neprovádí seANO
410036 vozík 3-podlažní (pro uložení 

aplikátorů pro magnetoterapii)

orientační rozměry 

580/770/960 mm
ks 1 1

8800
10648 8800

NEREZ PLATO 2702ANO neprovádí seANO
410090 vozík pro osobní hygienu pacienta orientační rozměry 

580/900/720-100 mm
ks 2 1 3

3020
3654,2 9060

Vozík pro osobní hygienuANO neprovádí seANO
410201 vozík servírovací 2-podlažní nerez orientační rozměry 

905/605/950 mm
ks 4 2 6

8270
10006,7 49620

NEREZ PLATO 2601-XLANO neprovádí seANO
411526 vozík na čisté prádlo orientační rozměry 

1400/500/1110 mm
ks 2 1 3

10620
12850,2 31860

VELMAN 060 ANO neprovádí seANO
413606 vozík resuscitační orientační rozměry 

750/550/900 mm + 
nástavba

ks 2 2

28590

34593,9 57180

zdravotní vozík BASIC ZV1205NANO neprovádí seANO
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417310 zvedák do sprchy vč. vaků, nosnost 

150 kg
ks 2 2

39920
48303,2 79840

x
Arnold 150 ANO 1x ročně ANO

418212 lůžko sprchovací ks 2 2 46870 56712,7 93740 x LS-2100 ANO 1x ročně ANO
418230 panel sprchový s desinfekcí,výlevka 

vč.splachovače nerez  

ks 2 1 3
169900

205579 509700
x

Mixážní sprchový panel ANO 1x ročně ANO
419131 křeslo sprchovací pojízdné, nosnost 

170 kg
ks 2 1 3

16370
19807,7 49110

x
Denver ANO neprovádí seANO

419137 křeslo toaletní, pevné, nastavitelná 

výška 

ks 2 2
2600

3146 5200
x

Open ocean ANO neprovádí seANO
442176 stůl mycí skříňkový se zadním límcem, 

2x dřez,  nerez

1600/600/850 mm ks 2 1 3
30690

37134,9 92070
JIVA SMS 3 ANO neprovádí seANO

445301 stůl pracovní skříňkový se zadním 

límcem - nerez

1000/600/850 mm ks 2 1 3
16110

19493,1 48330
JIVA 13 ANO neprovádí seANO

481017 židle do sprchového koutu pevná ks 2 2 4 1140 1379,4 4560 4300 A ANO neprovádí seANO
631005 chladnička na léky s cirkulací vzduchu 

a monitorací teploty, užitný objem cca 

130 l

ks 2 1 3

37410

45266,1 112230
x

LKUv 1610 ANO

NENÍ ZP

neprovádí 

se ANO

Cena celkem bez DPH 7275140
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Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie

Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky  a mobiliáře

Soupis – Rozpočet - budova C1 – zdravotnická technika, mobiliář 

Číslo Název Rozměry MJ Množstv

í 

Cena 
jednotky 
bez DPH

Cena 
jednotky 
s DPH

Cena celkem 
bez DPH

U označených 

prvků doložení 

požadavků 

uvedených v 

ZD (registrace)

Obchodní název a 

typové označení 

Prvek 
má CE 

(ano/ne)

Frekvence 
provádění 

BTK 

Certifikov
ané 

oprávnění 

k 
zaškolení

131143 stůl zákrokový univerzální polohovatelný od sedu po lehorientační 

rozměry 

600/1900/640-940 
mm

ks 1

94080 113836,8 94080 x Golem 4S (G 04 03) ANO 1x za 2 roky ANO
146143 odsávačka elektrická pojízdná ks 2 44720 54111,2 89440 x Victoria Versa ANO 1x ročně ANO
147230 vak resuscitační s rezervoárem ks 1 8010 9692,1 8010 x Ambu Mark IV ANO neprovádí seANO
147601 laryngoskop souprava ks 1 11140 13479,4 11140 x kufřík , lžíce ANO neprovádí seANO
196101 jednotka ORL vyšetřovací ks 2 1168340 1413691 2336680 x Modula Europa ANO 1 x ročně ANO
232101 svítidlo zákrokové stropní ks 1 72800 88088 72800 x PENTALED 12 ANO 1 x ročně ANO
232120 svítidlo vyšetřovací pojízdné ks 1 25840 31266,4 25840 x PRIMAFLEX ANO 1 x ročně ANO
350005 sterilizátor parní stolní objem cca 25l objem 25 l ks 1 259870 314442,7 259870 x Sterimat Plus ANO 1 x ročně ANO
355209 svářečka sterilizač. obalů ks 1

26270 31786,7 26270 x HD 260 ANO

NENÍ ZP

neprovádí 

se ANO
361797 skříň policová 2-dvéřová nerez uzamykatelná800/400/1800 mm ks 2 31720 38381,2 63440 JIVA 61 ANO neprovádí seANO
361799 skříň na dezinfekční prostředky uzamykatelná800/400/1800 mm ks 1 31720 38381,2 31720 JIVA 61 ANO neprovádí seANO
391200 křeslo ORL vyšetřovací polohovatelné ks 2 96000 116160 192000 x OtoP/V Professional ANO 1 x ročně ANO
392000 lehátko pro transport pacienta vč. postranic ks 1 112740 136415,4 112740 x SPRINT 100 ANO 1 x ročně ANO
393000 křeslo pro transport pacienta ks 2 6420 7768,2 12840 x 238-23 WHD 51 ANO ANO
393401 lehátko vyšetřovací 2-dílné,  výšk. zdvih., pojízdnéorientační 

rozměry 

700/2000/580-880 
mm

ks 2

37750 45677,5 75500 x Golem 2 Exclusive (G 02 02)ANO 1x za 2 roky ANO
395403 sedačka otočná, výšk.zdvih., pojízdná ks 3 5670 6860,7 17010 Formex/M ANO neprovádí seANO
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401051 lůžko dětské 2-dílné, el. polohování, pojízdnévnější rozměr 

max. 155 x 85 mm 
/ ložná plocha 140 

x 70 cm,  
(tolerance +/-
5cm) 

ks 4

83760 101349,6 335040 x TOM 2 ANO 1 x ročně ANO
405002 stolek noční oboustranný s jídelní deskou pojízdný, horní zásuvka uzamykatelnáks 18

13410 16226,1 241380 x Eleganza Mano NE

NENÍ ZP

neprovádí 

se ANO
410010 vozík nástrojový 2-podlažní orientační 

rozměry 

580/770/790 mm

ks 4

8100 9801 32400 snn-640 ANO neprovádí seANO
410030 stolek instrumentační výšk.zdvih.,pojízdný ks 1 28480 34460,8 28480 snhn-640 ANO neprovádí seANO
410050 vozík pracovní (2x zásuvka uzamyk.,nástavba)orientační 

rozměry 

560/760/1040 mm

ks 1

23290 28180,9 23290 JIVA PV 261 ANO neprovádí seANO
410201 vozík servírovací 2-podlažní nerezorientační 

rozměry 

905/605/950 mm

ks 2

8610 10418,1 17220 vsn-2-800 ANO neprovádí seANO
414103 stojan infúzní na 5-ramenném podstavci nerez ks 10 2020 2444,2 20200 x nerez stojan ANO neprovádí seANO
419131 křeslo sprchovací pojízdné, nosnost 170 kg ks 1 16370 19807,7 16370 x denver ANO neprovádí seANO
442170 stůl mycí skříňkový se zadním límcem, 2x dřez,  nerez  1400/600/850 mm ks 1 29440 35622,4 29440 JIVA SMS 3 ANO neprovádí seANO
442185 stůl mycí skříňkový se zadním límcem, 2x dřez, nerez   1900/600/850 mm ks 1 33700 40777 33700 JIVA SMS 3 ANO neprovádí seANO
481017 židle do sprchového koutu pevná ks 1 1140 1379,4 1140 4300 A ANO neprovádí seANO
631005 chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty, užitný objem cca 130 lks 2

37410 45266,1 74820 x LKUv 1610 ANO

NENÍ ZP

neprovádí 

se ANO

Cena celkem bez DPH 4282860
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Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie

Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnická technika  a mobiloář

Soupis – Rozpočet - rekapitulace – zdravotnická technická technika, mobiliář 

Cena celkem bez DPH

budova C1 - ORL 4 282 860,00 Kč                             
budova B -neurologie, rehabilitace 7 275 140,00 Kč                             

Cena zakázky celkem 11 558 000,00 Kč                          


