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KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení 5 2079 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

sídlo: Nopova 128/96, 615 00 Brno

zastoupená: Mgr. Liborem Matoušem, ředitelem organizace

lČ: 70887314
(dále jen „kupující“)

2. Pro CleanLífe s. r. 0.

sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupený: Danielem Večerkou, jednatelem společnosti

IČ: 04303342, DIČ: CZO4303342

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 2791 15058/0300

(dále jen „prodávající“)

uzavírají tuto kupní smlouvu:

Článek |.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě —- 2 ks
elektrického zvedáku s váhou, blíže specifikovaný v příloze č. 1) této smlouvy, a umožnit
kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek na kupujícího tento předmět
koupě s veškerým příslušenstvím převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu
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Článek II.

Místo plnění

Místem plnění pro dodání zboží je Domov pro seniory Nepova, příspěvková organizace,
Nopova 128/96, 615 00 Brno.

Článek |||.
Doba plnění

Prodávající se zavazuje dodat zboží v termínu 12 - 16 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Článek IV.

Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v rozsahu uvedeném v příloze
č. 1 této smlouvy, včetně dokladů nutných pro užívání věci a uplatnění případných práv z vad
z titulu záruky za jakost, a zaškolít obsluhu.

2. Dodávka se považuje dle této smlouvy za splněnou, pokud předmět koupě bude
řádně předán kupujícímu v místě plnění. Přijetí bude potvrzeno podpisem dodacího listu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Cena za celkovou dodávku 2 ks elektrického zvedáku s váhou je 497 512,- Kč bez DPH,
tj. 572 139,- Kč s DPH. (DPH je vy výši 15 %). Kupní cena je dohodou stanovena jako nejvýše
přípustná a je možno ji překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající
změně DPH. Celkovou a pro účely fakturace romodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

2. Kupní cena je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na dopravu předmětu
koupě do místa dodání a zaškolení personálu.

3. Doba splatnosti faktury je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran v délce 15
kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury kupujícímu. Za den doručení
faktury se považuje den potvrzeného osobního předání faktury kupujícím nebo den potvrzeného
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doručenl faktury poštou či kurýrní službou, to vše nejpozději do 14 dnů od předání předmětu
koupě. Den uskutečněného zdanitelného plnění je den předání a převzetí zboží jako celku.

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové
legislativy. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura
bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5. Kupní cena bude kupujícím zaplacena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
uvedený v čl. l. této smlouvy, tj. na účet, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení 5 98 zákona o DPH. Okamžikem
zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu
prodávajícího.

6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení 5 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí ve
faktuře kupujícím vyčíslenou výší DPH přímo příslušnému správci daně. V takovém případě je
kupujícím takto provedená úhrada DPH považována za uhrazení příslušné výše DPH
fakturovaná prodávajícím.

Článek VI.

Záruka

1. U předmětu koupě se sjednává záruční doba na 24 měsíců. Odpovědnost prodávajícího za
vady prodávaného zboží zaniká v případě běžného opotřebení, mechanického poškozeni
zařízení kupujícím (uživatelem) či neodbomými zásahy do zařízení

2. S předmětem koupě smí pracovat pouze osoba proškolená prodávajícím. Vopačném
případě záruka zaniká.

Článek Vll.

Smluvní pokuta

1. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktur uvedené v čl. Ill. Smlouvy, má
prodávající právo požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny
za každý í započatý den prodlení.

2. V případě, že prodávající nesplní dodání předmětu koupě v termínu uvedeném v čl. llI.
Smlouvy, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0.05 % z
celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
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3. Smluvní pokuta je splatná do 14—ti dnů od vyčíslení a doručení druhé smluvní straně, na
základě faktury vystavené dotčenou smluvní stranou, nedohodnou-li se smluvní strany písemně
jinak.

Článek VIII.

Nabytí vlastnlckého práva

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí.

Článek |x.
Odstoupení od smlouvy

Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit
v následujících případech:

1. prodávající v případě. že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší než 30 dnů po
splatnosti a pokud kupující nesjedná nápravu do 7 dnů. přestože bude prodávajícím na tuto
skutečnost prokazatelně upozorněn,

2. kupující v případě. že na straně prodávajícího dojde k neplnění předmětu této smlouvy v
termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud prodávající nesjedná do 7
dnů nápravu, přestože bude kupujícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

Článek X.

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jedno pro kupujícího a jedno pro
prodávajícího. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1.

2. Prodávající předem výslovně souhlasí s využitím jeho osobních údajů kupujícím pro účely
vnitřní potřeby a kontroly a dále pro informování veřejnosti o jeho činnosti. Za tímto účelem je
kupujícímu konstatován i souhlas prodávajícího s možným zpřístupněním či zveřejněním celé
smlouvy v plném znění, jakož i všech jednání a okolností se smlouvou souvisejících.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu.
že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně
jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
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5. Tato kupní smlouva podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu včetně její přílohy zveřejní kupující —
Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace.

V Jeseníku dne 01. 06. 2021 V ................. dne . . . . . . . . . . . . . . .

prodávající kupující
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Priloha č.1

NABÍDKA
6/2021

Domov pro seniory Nopova, p. o.

INOVACE
TECHNOLOGIE

ČISTOTA
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Elektrický vakový zvedák Maxi Move s váhou

Záruční doba: 24 měsíců

Cena za 2 ks bez DPH: 497 512 Kč
Cena za 2 ks včetně DPH: 572 139 Kč

Cena je uvedena s 15% DPH.

Součásti  cenové nabídky jsou 2 dvoubodové ramena pro vestu, 2 vesty pro nácvik chůze L ,  2 vaky
standard I., 2 vaky standard M, 2 síťové koupací vaky L.

Maxi Move je elektrický vakový zvedák s váhou, který nabízí flexibilní řešení pro pacienty a klienty ve
všech typech ošetřovatelských zařizení. Soukromá obydlí, pečovatelské domy, domovy s pečovatelskou
službou, domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařizení poskytující specializovanou péči, zařizení
poskytující akutní péči a nemocnice - všechna tato prostředí mohou mít prospěch z mechanických řešení
šitých na míru, pokud jde o zvedání a přesuny pacientů tak, aby chránila sestry a ošetřovatelky před riziky
manuálního zdvihání.

ArjoHuntIeigh má dlouhodobé zkušenosti s vybavováním ergonomickými. snadno ovladatelnými mobilními
zvedáky takže transformovalo zvedák Maxi Move v jedinečné řešení. které může „usitlm na míru“ zlepšit
kvalitu péče všude tam, kde je pasivní zvedání potřebné. Pomoci modulárního řešení můžete vytvořit
konfiguraci zvedáku Maxi Move podle svého přání s takovými vlastnostmi. příslušenstvím a stupněm
flexibility, jaké potřebujete pro svoje pacienty nebo klienty.

Maxi Move má mnoho nových nebo zlepšených konstrukčních prvků a volitelného vybavení, z nichž
některé jsou pro mobilní pasivní zvedák naprosto výjimečné, např.:
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El Zvedák je zdravotnickým prostředkem
El Zvedák je určen k transportu a polohování dospělých pacientů
D Zvedák je vybaven integrovanou elektronickou váhou s displejem viditelným obsluhou
El Dynamický polohovací systém - umožnění polohovat klienta přímo ve zvedáku prostřednictvím
dálkového ovládání (z lehu do sedu a obráceně)
El Čtyřbodové rameno s dynamickým polohovacím systémem
El Zvedák umožňuje použití vícero různých druhů ramen - minimálně rameno pro vak, lehátkové závěsné
rameno a dvoubodové závěsné rameno
El Snadná záměna ramen
[] Nouzové mechanické spouštění — mění ovládání pomocí kliky l v případě poruchy

El Antikolizní systém
D Vertikální sloupový zdvih, anti-houpání
El Úchyt vaku na závěsném rameni klipovým systémem
El Dálkově ovládané elektrické otevírání podvozku
El Indikace vybití baterie
D Zvuková signalizace pro výměnu baterie
El Možnost dvojího ovládání — na sloupu zvedáku, dálkový ovladač
El Signalizace nutnosti servisu

El Baterie, nabíječka umožňující nepřetržitý provoz a nabíjení mimo zařízení, kapacita baterie 24V, 4Ah
[] Vaky pro přesun klienta s klipy - výběr z velikostí
[] Vak s klipy - síťový (sprchovací, koupací) - výběr z velikostí

,.. „ _  „..,„m _ _ _

227 kg
, _ , V , .70 '
Dráha zdvihu: 1 315 mm
_ výškazdvihu " “ *  225mm '
Max. výška zdvihu 1 540 mm

podvozku ' ' ' " * ' f . ' " _f__i_:_ g; 117mm
šířka sevřených nohou podvozku 717 mm

Max. “bezpečné “pracovni zatížení "
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