Kupní

s m l o u v a č. 20210222

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
1. ALFAMEDIC s.r.o.
IČ: 00513008
DIČ: CZ00513008
se sídlem Tř. 5. května 458/35, 373 72 Lišov
Zastoupená:

Ing. Vladimírem Čapkem - jednatelem společnosti

na straně jedné jako p r o d á v a j í c í ,
a
2. Nemocnice Litoměřice a.s.
IČO : 06199518
DIČ: CZ06199518
se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Zastoupena:

Ing. Radkem Lončákem, MBA – předsedou představenstva

na straně druhé jako k u p u j í c í ,
tuto
kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
I.
Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy a dle nabídky č. NAB02690A ze dne 22. 02. 2021 (viz.
Příloha) se prodávající zavazuje dodat kupujícímu níže specifikované zboží a převést na něho
vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje předmětné zboží řádně převzít a zaplatit za
ně kupní cenu dle čl. II. této smlouvy.
Jedná se konkrétně o zboží:
Vyhřívané lůžko pro novorozence typ LN - 91 G s příslušenstvím
II.
Kupní cena
Kupní cena za zboží uvedené v čl. I. této smlouvy činí 240 347.14,- Kč včetně DPH
(slovy: dvěstěčtyřicettisíctřistačtyřicetsedmkorunčtrnácthaléřů). Cena obsahuje dodání
předmětu smlouvy, jeho dopravu, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Tato kupní cena bude prodávajícímu uhrazena kupujícím na základě faktury
vystavené prodávajícím po splnění dodávky. Splatnost faktury je stanovena na dobu 60 dnů.
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III.
Termín dodání
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v čl. I ve lhůtě do 4 týdnů od
podpisu této smlouvy, místem dodání je Nemocnice Litoměřice a.s., Žitenická 2084,
412 01 Litoměřice (novorozenecké oddělení).
Společně se zbožím budou zaslány kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a
užívání zboží, a to zejména dodací list, záruční list, prohlášení o shodě a návod k použití
v českém jazyce.
IV.
Záruka
Prodávající prohlašuje, že na předmět prodeje poskytuje záruku po dobu 24 měsíců
od převzetí zboží (potvrzení dodacího listu).
V.
Závěrečná ustanovení
Vlastnictví k předmětu smlouvy – zboží a nebezpečí ztráty, zničení, odcizení a dalších
škod na něm přechází na kupujícího okamžikem prokazatelného převzetí předmětu smlouvy
kupujícím.
Otázky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a
dalšími příslušnými právními předpisy a normami ČR v platném znění.
Všechny případné spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří
odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem
ČR.
Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž každá strana
obdrží po jejím podpisu 1 vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle příslušných ustanovení zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jakékoliv změny této kupní smlouvy lze
provést pouze písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné
vůle. Na základě toho ji podepisují.

V Lišově, dne: 31. 3. 2021

V Litoměřicích, dne: 30. 3. 2021

za prodávajícího
digitálně podepsáno
Ing. Vladimír Čapek
jednatel ALFAMEDIC s.r.o.

za kupujícího
digitálně podepsáno
Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva
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