
 

 

KUPNÍ  SMLOUVA  

č. 2017060 

zavřená dle § 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Čl. I.  Smluvní strany 

Kupující:                                     

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

Se sídlem:  Košumberk 80, 538 54 Luže 

IČ: 00183024   DIČ: CZ00183024 

Státní příspěvková organizace MZČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR 

z 29.5.2012, č.j. 17268-VI/2012 

Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxx  

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

a 

Prodávající:  

GETINGE Czech Republic, s.r.o. 

Se sídlem: Na Strži 1702/95, 140 00 Praha 4   

IČ: 276 14 883 DIČ: CZ27614883 

Zapsána: v OR u MS v Praze, C 119056 

Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

     Čl. II.  Předmět smlouvy 

Předmětem kupní smlouvy je dodávka 1 ks parního sterilizátoru (a to nepoužitého a 

nerepasovaného, který splňuje min. požadavky uvedené v části A) Zadávací list zakázky ZD 

č. 2017/1346/HL):  

GETINGE HS 33  

 v kompletním provedení včetně  

• dopravy, vykládky a přesunů; 

• montáže, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti dodaného zdravotnického 

prostředku - instruktáže osob pro obsluhu a údržbu zdravotnického prostředku (i opakovaného 

v záruční lhůtě) včetně doložení pověření osoby provádějící instruktáž výrobcem 

zdravotnického prostředku; 



• předávací dokumentace (příslušné dokumentace dle zákona 268/2014 Sb, o zdravotnických 

prostředcích - prohlášení o shodě, pokyny pro užívání včetně údržby a záručních podmínek, 

dodacích listů, apod. vše v ČJ); 

• průvodní dokumentace k tlakové nádobě stabilní (pokud je součástí zdr. prostředku) – 

pasport, návod na obsluhu a údržbu; 

• školení obsluhy tlakové nádoby stabilní oprávněnou osobou; 

• likvidace obalů a odpadu;  

• demontáže a zpětného odběru původního zdrav. prostředku vč. ekologické likvidace. 

Čl. III. Místo a způsob dodání zboží 

Prodávající je dle této kupní smlouvy povinen dodat nepoužitý a nerepasovaný zdravotnický 

prostředek (dále jen „zboží“) v rozsahu dle čl. II této kupní smlouvy do místa určení, a to do:  

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, Luže, pavilon F 

Kontaktní osoby:  

Ve věcech předání a převzetí:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ve věcech technických:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

V případě nekvalitního zboží si kupující vyhrazuje právo na nepřevzetí, popř. vrácení zboží. 

Čl. IV. Lhůta dodání zboží 

Předmět kupní smlouvy v rozsahu dle čl. II. bude dodán do místa plnění nejpozději  

do 8 týdnů od podpisu smlouvy.  

Termín demontáže stávajícího zdravotnického prostředku je stanoven na 5 pracovních dní 

před dodáním zboží. 

Prodávající je povinen informovat kupujícího (kontaktní osoby uvedené v čl. III.) 5 

pracovních dní předem o termínu nástupu na demontáž stávajícího zdrav. prostředku. 

Čl. V. Výše kupní ceny 

Celková cena dle čl. II. byla stanovena dle cenové nabídky ze dne 21.3.2017 takto: 

GETINGE HS 33……………………… 355 000,- bez DPH 

 

Slovy: třistapadesátpěttisíckorunčeských 



K dohodnuté ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. 

 

Celkovou kupní cenou (bez DPH) se rozumí dodávka předmětu kupní smlouvy v rozsahu dle 

čl.II., do místa plnění dle čl.III. a to osobě pověřené k převzetí předmětu kupní smlouvy. 

Čl. VI. Platební podmínky  

1. Dnem předání a převzetí předmětu smlouvy vzniká prodávajícímu právo na fakturaci. 

Podkladem k placení je daňový doklad (faktura), který je součástí dodávky předmětu smlouvy 

vystavený prodávajícím se splatností 30 dní ode dne převzetí zboží kupujícím. 

2. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené platnými daňovými předpisy. V případě, že 

daňový doklad nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem, je kupující oprávněn ho 

vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 

lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu. 

Čl. VII. Záruka 

1. Prodávající poskytuje záruku na předmět plnění v délce trvání xxx měsíců od data řádného 

předání a převzetí předmětu této kupní smlouvy. 

2. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění dnem jeho převzetí. 

3. Kupující požaduje v době trvání záruční lhůty poskytování bezplatného servisu a revizí (dle 

hlavy IX zákona č. 268/2014Sb. o zdravotnických prostředcích) tj. bezplatného provádění 

odborné údržby, oprav zdravotnického prostředku včetně potřebných náhradních dílů a revizí 

v souladu s pokyny výrobce, zákonem č.268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a jinými 

právními předpisy. 

4. Kupující je povinen oznámit zjištěné závady prodávajícímu písemně (e-mail na adresu 

xxxxxxxxxxxx) bez zbytečného odkladu.  

5. Prodávající je povinen nastoupit na odstranění závady do 24 hodin od oznámení. Lhůta pro 

odstranění závad se stanovuje na 3 pracovní dny ode dne oznámení závady. V případě potřeby 

náhradních dílů, kdy by oprava trvala déle než 3 pracovní dny, bude termín odstranění závady 

dohodnut a písemně stvrzen mezi oběma stranami. 

6. Záruční lhůta se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi oznámením a 

odstraněním závad v době trvání záruční lhůty. 

 

 

 

 



Čl. VIII. Sankce 

Za nedodržení dohodnutého termínu dodání zboží vinou na straně prodávajícího uhradí 

prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši xxxx Kč za každý započatý den prodlení a  za 

nedodržení termínů dle čl. VII. uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši xxx Kč 

za každý započatý den prodlení. 

Čl. IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně a jen vzájemnou dohodou obou smluvních stran. 

2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České 

republiky v platném znění. Pro případ sporu strany sjednávají místní příslušnost věcně 

příslušného soudu dle sídla kupujícího. 

3. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou seznámily, že byla sepsána dle jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě vážně, srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni, omylu ani za 

nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

5. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva je zpracována ve 2 vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží 1 oboustranně 

potvrzené vyhotovení. 

7. Znění této smlouvy není obchodním tajemstvím, prodávající bere na vědomí, že tato 

smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015, o registru smluv. 

 

  V Luži dne 12.4.2017                             V Praze dne 18.4.2017 

  

               ……………………….                                             …………………………. 

                    Za kupujícího:                                                           Za prodávajícího: 

               xxxxxxxxxx                                                                  xxxxxxxxxxx 

            xxxxxxxxxxxxx                                                            xxxxxxxxxxxxxx 


