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KUPNÍ SMLOUVA

Johnson & Johnson, s.r.o.
(dále jen "J&J")
se sídlem: Praha 5, Karla Engliše 3201/6, PSČ: 15000,
rč. 41193075, DIČ: CZ 41193075,
zastoupená
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4711
bankovní spojení: •

a

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
se sídlem: Purkyňova 1849, Česká Lípa PSČ: 470 77
tč. 27283518, DIČ: CZ 27283518
zastoupená: Ing. Pavlem Markem, předseda představenstva
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

(dále jen "Odběratel")

1. Předmět smlouvy

smluvní strany shora uvedené uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 2079
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako

"NOZ") tuto

Kupní smlouvu

2. Předání Předmětu koupě

J&J tímto Odběrateli prodává a Odběratel od J&J kupuje zdravotnické prostředky (dále jen
"Předmět koupě") blíže specifikované v Příloze č. 1, kteráje nedílnou součástí této smlouvy.

J&J se zavazuje předat Předmět koupě Odběrateli do 5týdnů ode dne uzavření této smlouvy. Spolu
s Předmětem koupě J&J předá Odběrateli i veškeré doklady, které se k Předmětu koupě vztahují.
Odběratel je povinen Předmět koupě převzít podpisem předávacího protokolu (příloha č. 2), který
za J&J bude podepsán jeho oprávněným 7.l'Iměstnancem , "\za Odběratele jeho
oprávněným zaměstnancem

a Odběratel se zavazuje uhradit J&J kupní cenu za Předmět koupě stanovenou níže.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Odběratele současně s nabytím vlastnického
práva Odběratelem.

2. Vlastnické právo k Předmětu koupě přechází na Odběratele okamžikem účinnosti této
smlouvy.



4. Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za Předmět koupě činí 241709,90,- Kč (slovy:
dvěstěčtyřicetjedentisícsedmsetdevětkorundevadesáthaléřů) bez DPH. Cena je stanovena bez
DPH: Ke kupní ceně bude vždy připočtena sazba DPH ve výši dle aktuálně platné právní
úpravy.

2. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené J&J.
Odběratel je povinen uhradit J&J kupní cenu na bankovní účet J&J uvedený v záhlaví této
smlouvy ve lhůtě splatnosti faktury. Za den úhrady se pro účely této smlouvy rozumí den
připsání částky na účet J&J. Kupní cena na základě faktury je splatná do 30 dnů od jejího
vystavení.

5. Záruka a odpovědnost za vady

1. Odběratel je povinen Předmět koupě prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na
věci s náležitou odbornou péčí za účelem zjištění zjevných vad a přesvědčí se o jejích
vlastnostech a množství. Odběratel je dále povinen provést důkladnou prohlídku Předmětu
koupě za účelem zjištění veškerých skrytých vad, a to co nejdříve po jeho převzetí.

2. Neoznámil-li Odběratel vadu Předmětu koupě včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
3. V případě, že Odběratel zjistí vady Předmětu koupě, má nárok požadovat poJ&J, aby Předmět

koupě prohlédla a vadu posoudila. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že
existence vad nebude v žádném případě představovat podstatné porušení smluvních povinností
J&J ve smyslu § 2106 NOZ. Pokud bude vada uznána J&J, má J&J následující povinnost:

odstranit vadu opravou, přičemž za opravu se považuje i výměna vadného dílu za nový;
nebo
dodat Odběrateli bez zbytečného odkladu novou věc jako náhradu za věc trpící vadou.

Volba plnění dle předchozího odstavce náleží J&J. Výčet způsobů odstranění vady dle
předchozího odstavce je taxativní.

4. J&J poskytuje na Předmět koupě záruku za jakost. Záruční doba je stanovena v délce 60
měsíců na motor a 24 měsíců na ostatní komponenty. Záruční doba počíná běžet od dodání
resp. převzetí Předmětu koupě.

5. Vady, na něž se vztahuje záruka dle předchozího odstavce, je Odběratel povinen uplatnit u
J&J písemně nejpozději do konce záruční doby.

6. J&J se zavazuje způsobem podle odst. 2 a 3 tohoto článku vyřešit vadu Předmětu koupě, na
kterou se vztahuje záruka a která byla řádně uplatněna Odběratelem, a to ve lhůtě 30 dnů od
obdržení písemného oznámení vady.

7. Bližší specifikace práv a povinností v souvislosti s odpovědností za vady je obsažena v
platném Reklamačním řádu J&J, se kterým byl Odběratel seznámen. Souhlas s Reklamačním
řádem stvrzuje odběratel podpisem faktury, kupní smlouvy nebo převzetím zboží od dopravce
a stvrzením tohoto svým podpisem. Převzetím zbOŽÍse rozumí okamžik, kdy je zboží převzato
od dopravce nebo obchodního zástupce J&J.
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6. Odstoupení od smlouvy

1. J&J může od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. Výslovně se sjednává, že J&J je
oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě prodlení Odběratele s platbou jakéhokoli
peněžitého závazku vůči J&J, trvajícího déle než 30 kalendářních dnů.

2. V případě zániku této smlouvy si smluvní strany vypořádají vzájemné závazky do 15 dnů,
nestanoví-li pro určitou povinnost tato smlouvajinou lhůtu.

7. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření oběma smluvními stranami.
2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a

. že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle na důkaz toho
pod ni připojují své podpisy.

,1 4 -03- 2017

V Praze dne 2017 dne .11. 1. 2017

J&J: Odběratel:

Johnson oc Johnson, s.r.o.
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Nerneenlce s poliklinikou Ceská Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
IČO: 27283518 OIČ: CZ27283518 -3-
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Johnson & Johnson, s.r.o.

Přiloha č.: 1

Karla Engliše 3201/6, 150 00, Praha 5

Nemocnice s poliklinikou Česká Llpa, a.s.
Purkyllova 1849
Ceská Llpa
47077

Způsob odesláni

Pozice Ob). č,

00010 05.001.201
00020 05.001.202
00030 05.001.231
00040 05.001.205
00050 05.001.206
00060 05.001.210
00070 05.001.224
00080 05.001.212

I
Hodnota zboží
241709,90

Základ DPH 15%

Základ DPH 21%
241709,90

Dodacl podmlnky

Název
Tělo pohonné jednotky, moduláml, pro Trauma Recon System
Power Modul, pro Trauma Recon System
Vlko pro člsío 05.001.201 (moduláml), pro Trauma Recon System
Rychlospojka AO/ASIF, pro Trauma Recon System
Skllčldlo na.vrtáky (rychlosl pro vrtáni), s kllčem, pro Trauma Recon System, uplnacl rozsah f2I7.3 mm
Nástavec pro frézováni acelabula a dřeňové dutiny, pro Trauma Recon System
Nástavec pilový sagitálnl, dlouhý, s rukojeti tvaru T, pro Trauma Recon System
Rychlospojka pro dráty Klrschnerovy f2I1.0 do 4.0 mm, pro Trauma Recon System

Ks
1
1
1
1
1
1
1
1

Kód VZP

DPH 15%

DPH21%
50759,08

Nabidka č.1
Dne 22.2.2017

Tel.: 731 691 574

Prljemce
Nemocnice s poliklinikou Česká Upa, a.s.
odděleni
Purkyňova 1849
470 77 Ceská Lípa

Platnost
24.3.2017

DPH
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

Cena
78877,00
33178,00
18148,00
26895,00
26895,00
29585,00
54 352.00
49899,00

Sleva
24,02145%
20,00000%
00%סס20,0
25.00000%
00%סס25,0
25,00000%
00%סס25,0
00%סס25,0

(
(G •••••••••t.<a fo'-+"'-
OePuy Synthes

Cena po slevě
59929,60
26542,40
14518,40
20171,25
20171,25
22188,75
40764,00
37424,25

Měna
Kč

Celkem vč. slevy
59929,60
26542,40
14518,40
20171,25
20171,25
22188,75
40764,00
37424,25

Celkem sDPH
292469,00
Zaokrouhleni
0,02



PŘÍLOHAč.2
pŘEnÁVAcÍPROTOKOL

Předávající:
Johnson & Johnson, s.r.o.
se sídlem: Praha 5, Karla Engliše 320116, PSČ 15000
IČ: 41193075, DIČ: CZ 41193075
Zastoupená .;..

Přebírající:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
se sídlem: Purkyňova 1849, Česká Lípa PSČ: 470 77
IČ: 27283518, DIČ: CZ 27283518
za.stoupená: Ing. Pavlem Markem, předseda představenstva
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

1. Přebírající potvrzuje, že na základě Kupní smlouvy ze dne od Předávajícího převzal
Předmět koupě (dále jen "věc"):

Kód Název Výrobní číslo Ks Cena VZPkód
bez DPH v Kč

D Věc měla v okamžiku jejího převzetí ze strany Přebírajícího tyto vady a tato poškození:

2. D Věc neměla v okamžiku jejího převzetí ze strany Přebírajícího žádné viditelné vady ani
poškození.

•
•
•

3. Společně s věcí převzal Přebírající dnešního dne i toto její příslušenství a tyto věci nezbytné pro
její provoz:

•
•
•
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V Praze dne 2017 V dne 2017,.
Předávající: Přebírající:

Johnson & Johnson, s.r.o.


