
Ev. č.:  1104/17CSMV
č. j.: TS11t4J2017

`::,                                                               KUPNI SMLOUVA

\ÁÉavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanského
zákoníku,

ve znění pozdějš ích předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen „smlouva")

Název:

Sídlo:

lčo:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupené:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Email:

(dále jen „kupující")

a

Název:
Sídlo:

lčo:
DIČ:

Jej.ímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:
Email:

Telefon:

Článek 1.

Smluvní strany

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
organizační   složka   státu   zřízená   Zřizovací   listinou   vydanou
Ministerstvem  vnitra  pod  č.j.:  MV 618776flS2008 ze dne 25.
září 2008, v platném znění pozdějš ích dodatků,  a to od 1. [edna
2009.
Za Císařským mlýnem  1063,170 06 Praha 7
75151898

geejskmáenpá'ráotů`np:aHnka,pobočkaprahal
 0

lng.  Jiřím Beranem,  ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV
lflg. Jan Matouš , tel.

BTL zdravotnická technika, a.s.
Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
26884143
CZ26884143

éngóĚ:da?:.alnl:eodóáÉ,r:F:k,uristaspolečnosti

lng.  Martin Smrček

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 8,
vložka 3889.

(dále jen „prodávajíci")

dále společně rovněž označováni jako („smluvnístrany")
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Článek ,,.

P ředmět smJouvy
1.    Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za  podmínek v ní sjednaných kupujícímu

zboží,   specifikované   včl.111.   smlouvy,   které   je   předmětem   plnění   této   smlouvy   a
současně umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.

2.    Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 17.10.2017,
která byla v rámci zadávacího řízení zveřejněného pod číslem TS981/2017 vybrána jako
nejvhodnějš í.

Článek  111.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1.   Předmětem  p]nění  této  smlouvy  je  nákup  přístroje  rázová  vlna  a   přístroje  pro
lokální kryoterapii dle specifikace  uvedené v Příloze č.1,  která je nedílnou součástí
této smlouvy (dále jen „Příloha č.1"). Tento nákup je určen pro oddělení biatlonu OLYMP
CENTRA SPORTU MINISTERSIVA VNITRA v Jablonci nad Nisou.

2.    Kupující  se  zavazuje  předmět  plnění  převzít  a  zaplatit  sjednanou  cenu  podle  čl.  Vl.
smlouvy.

3.    Prodávající  je  povinen  dodat  zboží  v  množství,  jakosti  a  provedení,  jež  určuje  tato
smlouva  a je  povinen  zboží zabalit  podle zvyklostí,  tak,  aby  nedoš lo  při jeho dodání do
místa dodání dle této smlouvy k jeho poš kození.

4.    Kupující  je  oprávněn  odmítnout  převzetí  zboží,   pokud  zboží  nebude  dodáno  řádně
v sou[adu s touto  sm[ouvou  a ve  sjednané  kvamě,  přičemž v takovém  přfpadě  kupující
důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí,  a to nejpozději do pěti  (5)

pracovních   dnů   od   původního  termínu   předání  zboží,   přičemž  za   písemné   sdělení
důvodů  odmítnutí  převzetí  zboží  lze  považovat  také  email  adresovaný  kupujícím   na
shora  uvedený email  prodávajícího.  Na  následné předání zboží se  použijí  ustanovení čl.
111.  odst.1  až 3 smlouvy.

5.    Kupující je  oprávněn  oznámit vady zboží  a  uplatnit  nároky ze zákonné  odpovědnosti
za vady zboží v soLiladu s § 2099 a násL., § 2112 a násl., § 2161  a násl. a § 2165 a
násl.  občanského zákoníku  u  prodávajícího  kdykoli  ve  lhůtě  dvou  (2)  let od  předání
zboží.  Reklamace vad, na které se vztahuje výš e uvedená zákonná odpovědnost za vady
zboží,  musí být provedena písemně,  přičemž za písemnou reklamaci lze považovat také
email adresovaný kupujícím na shora uvedený email prodávajícího.

6.    Pokud  kupující  uplatní  nárok  na  odstranění  vady  zboží  (viz.   čl.   111.   odst.   5  smlouvy),
zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od
doručení   reklama'ce   kupujícího   nebo  ve lhůtě   stahóvené   kupují`cím,   Pokud  by  výš e

uvedená    lhůta    nebyla    přiměřená.    Reklamace   jsou    ze    strany    kupujícího    řeš eny

pověřeným pracovníkem kupujícího.

7.    Prodávající  je  povinen  předat  zboží  kupujícímu  po  odstranění  vady  dle  čl.  11[.  odst.    4
smlouvy na náklady prodávajícího.

8.    Prodávající  prohlaš uje,  že  zboží  nemá   právní  vady  ve  smyslu   §   1920  občanského
zákoníku.

Článek ,v.
Doba a místo dodání, předání zboží

1.    Prodávající je povinen dodat smluvené zboží v době nejpozději do 30.11.2017.

2.    MÍsto    dodání:    oddělení    biatlonu,    OLYMP    CENTRUM    SPORTU    MINISTERSTVA
VNITRA,  Pod Skalkou 4296/40, Jablonec nad Nisou.
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3.    Prodávající  se  zavazuje  informovat  kupujícího  o  temínu  dodání  zboží  nejméně  tři  (3)

pracovní dny předem.

4.    Zboží   bude   dodáno   převzetím   zboží   kupujícím   po   potvrzení  dodacího   listu   v místě
dodání,  K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník kupujícího.

5.    Vady zjevné  při  dodání zboží je  kupující  povinen sdělft prodávajícímu  při  převzetí zboží,
vady skryté je  kupující  povinen  sdělft  prodávajícímu  bez zbytečného  odkladu  ve  smyslu
této smlouvy a přísluš ných  ustanovení občanského zákoníku  (vLz.  § 2099 a násl.,  § 2112
a násl. občanského zákoníku).

Článek v.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí š kody na zboží

1.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží:
     okamžikem   převzetí  zboží  od  prodávajícího  (dopravce),   převzetí  bude  prokázáno

datovaným  podpisem  pověřeného  pracovníka  kupujícího  na  kterémkoliv  průvodním
dokladu.

2.    Nebezpečí   š kody   na   zboží   přechází   na   kupujícího   okamžikem   převzetí   zboží   od

prodávajícího (dopravce).
Článek vl .

Kupní cena a platební podmínky

1.    Kupní ceny za jednotlivé položky předmětu plnění uvedené v čl. 111. odst, 1 smlouvy

jsou spečifikovány v Přítoze č. 1 této smLouvy a jsou násreduíící:

Kupní cena za 1  ks Dřístroie rázová vlna dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této
smlouvy je stanovena v následujíci výš i:

Cena za 1  ks 162.450,Kč bez DPH

(slovy: jed nostoš edesátdvatis ícčtyřistapadesátkorunčeských)

DPH 21% 34.114,5 Kč

Cena cetkem za t ks 196.5€5, Kč věetně DPH p® zaokrotihlenť

(slovy: jednostodevadesátš esttisícpětsetš edesátpětkorunčeských) ,

jako cena nejvýš e přípustná a nepřekročitelná.

Kupní  cena  za  1  ks  ořistroie  Dro  lokální  kryoteraDii    dle  specifikace  uvedené  v
PříLoze č.1 Ůéto smfotivyje stanoveť ta v násFeďující výš i:

Cena za 1  ks 107.640,Kč bez DPH

(slovy: jed nostosedmtis ícš estsetčtyřicetkoru nčeských)

DPH 21% 22.604,4 Kč

Cena celkem za 1  ks 130.244,Kč včetně DPH po zaokrouhlení

(sLovy : jednostot řicett isí cdvěstě čty řicetčty říkorunčeských ) ,

jako cena nejvýš e přípustná a nepřekročitelná.
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Celková  kupní  cena za ce+kovou  dodávku předmětu  plnění  (tj.  za  přistroj  rázová
vlna   a   p'n'stroj   pro   lokální   kryoterapii   uvedené   včl.   Hl.   odst.   1   smlouvy  a   dle
specifikace uvedené v Příloze č.1) je stanovena v následující výš i:

Cena celkem 270.090,i Kč bez DPH

(slovy: dvěstěsed mdesáttisícdevadesátkoru nčeských)

DPH 21% 56.718,9 Kč

Cena celkem 326.809, Kč včetně DPH po zaokrouhlení

( s lovy : třistadvacetš estt is icos msetd evětkorunčeskýc h )

jako   cena   nejvýš e   přípustná   a   nepřekročitelná.   Vš echny   výš e   uvedené   ceny   jsou
konečné a nejvýš e přípustné a nepřekročitelné.

2.    Tato  sjednaná   kupní  cena  jak  za  jednotlivé  kusy  výš e  specifikovaných   přístrojů  tak
rovněž   celková  je   konečná,   nejvýš e   přípustná   a   zahrnuje   veš keré   náklady   spojené
s koupí zboží (dopravu do místa dodáni, skladování, balné, atd.).

3.    Kupní cenaL bude zaplacena nazákladěfaktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží
kupujícím.  Prodávající fakturu vystaví do  10 kalendářních dnů po dodání a převzetí zboží
kupujícím.  Faktura  (daňový  doklad)  vystavená  prodávajícím  musí  obsahovat  náležitosti
stanovené právními  předpisy,  evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvláš • ceny zboží
bez  DPH,  zvláš •  DPH  a celkovou cenu zboží včetně  DPH.  Faktura  musí tedy  konkrétně
zejména   obsahovat:   označení   faktury   a   její   číslo,   firmu   (obchodní   jméno)   a   sídlo

prodávajícího   i   kupujícího,   uvedení   množství   dodaného   zboží   a   den   jeho   dodání,
bankDvní  sppiLení  proďavajrcího,   cenu  ďjďaného  zbůží,  íakturovanou   částku,   údaj
splatnosti faktury a dalš í údaje podle § 435 občanského zákoníku.

4.    Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode  dne  prokazatelného  doručení  faktury  kupujícímu  na  adresu  kupujícího  uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

5.    Kupní  cena  se  považuje  za  uhrazenou  okamžikem  odepsání  fakturované  kupní  ceny
z bankovního  účtu  kupujícího  ve  prospěch  účtu  prodávajícího.   Pokud  kupující  uplatní
nárok naodstFanění vady zboží ve lhů{ě splatnosti faktury,  neni' kupující  povinen  až do
odstranění  vady  zboží  uhradit  kupní  cenu  zboží.   Okamžikem  odstranění  vady  zboží
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

6.    Kupující  nebude  poskytovat  prodávajícímu jakékoliv zálohy  na  úhradu  kupní  ceny zboží
nebo jeho části.  Faktura bude zaslána na adresu kupujícího uvedenou v čl.  1. smlouvy ve
dvou vyhotoveních.  Platba proběhne výhradně v Kč.

7.    Kupující je oprávněn  před  uplynutím  lhůty splatnosfi faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budouli tyto údaje uvedeny
chybně  či  nebude  zaslána  v předepsaných  vyhotoveních.  Kupující  v takovém  případě
vytkne  nesprávnosti  faktury.  Prodávající  je  povinen  podle  povahy  nesprávnosti  fakturu
opravit  nebo  nově  vyhotovit.  V takovém  případě  není  kupující  v prodlení  se  zaplacenim
kupní  ceny  zboží.  Okamžikem  doručení  náležitě  doplněné  či  opravené  faktury  začne
běžet nová lhůta splatnostj faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek v,,.
Práva třetích osob a práva duš evního vlastnicwí

1.        Prodávající se zavazuje,  že  při  dodání zboží  neporuš í  práva třetích  osob,  která těmto
osobám   mohou   plynout  z práv  k duš evnímu  vlastnictví,   zejména  z autorských   práv
a práv   průmysLového   vLastnictví.   Prodávající   se   zavazuje,   že   kupujícímu   uhradí
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veš keré  nák[ady,  výdaje,  š kody  a  majetkovou  i  nemajetkovou  újmu,  které  kupujícímu
vzniknou   v  důs[edku   uplatnění   práv  třeti'ch   osob   vůčť    kupujícímu   v   souvislosti   s

poruš ením povinnosti prodávajícího dle předchozí věty.

Článek vl l l .

Povinnost mlčenlivosti a informační povinnosti

Prodávající   se  zavazuje  zachovávat  ve  vztahu   ke  třetím   osobám   mJčenwost  o
informacích,  které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho
zaměstnancích  a  spolupracovnících  a  nesmí  je  zpřístupnit  bez  písemného  souhlasu
kupujícího Žádné třetí osobě ani je  použít v rozporu s  úče]em této smlouvy,  ledaže se

jedná:

a.        o informacet které jsou veřejně přístupné, nebo

b.       o případ,  kďy je zpřístupnění  ir•foriť iace vyžadováno zákonem nebor závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

Prodávající  je   povinen   zavázat   povinností   mlčenlivosti   podle   odstavce   1   vš echny
osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle smlouvy.

Za  poruš ení  povinnosti  mlčenlivosti  osobami,  které  se  budou  podílet  na  dodání zboží
dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost poruš il sám.

4.        Povinnost mLčemvosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlowy.

5.        Veš kerá  komunikace  mezi  smluvními  stranami  bude  probíhat  prostřednictvím  osob
oprávněných jednat jménem  smluvních  stran,  kontaktních  osob,  popř. jimi  pověřených

pracovníků.

6.        Prodávající je povinen bezodkladně informovat kupujícího o svém hrozícím úpadku.

7.        Prodávající je  povinen  bezodkladně,  nejpozději vš ak týž den,  informovat kupujícího  o
skutečnosti, že na néj byl podán inso[venční návrh třetí osobou nebo, že na sebe sám
prodávající poďal insolvenční návrh.

Článek lx.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1.    Vpřípadě nedodržení  termínu dodání  a  předání  zboží   podle  čl.111.   a   lv.   ze  strany

prodávajícího,  v případě  nepřevzetí  zboží  ze  strany  kupujícího  z důvodů  vad  zboží
nebo v případě proďlení prodávajícího s odstraněním  vad zboží (viz.  čl.  111.  odst.  5 a 6
smlouvy)  je  prodávající  povinen  uhradft  kupujícímu  smluvní  pokutu  ve  výš í  0,05  %
z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, by• i započatý, kalendářní den prodlení.

2.    Jestliže  se závazek prodávajícího  podle  čl.  Vll.  ukáže  nepravdivým  nebo zavádějícím
nebo  prodávající  poruš í jiné  povinnosti  podle  čl.  Vll.  smlouvy,  zavazuje  se  prodávající
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výš i  1.500,Kč

(slovy: jedentisícpětsetkorunčeských) za každé jednotlivé poruš ení povinnosti.

3.    Jestliže  prodávající  poruš í jakoukoli  povinnost  pod[e  čl.  Vlll.,  zavazuje  se  prodávající
uhradft kupujícímu smluvní pokutu ve výš í 1.500,Kč

(slovy: jedentisícpětsetkorunčeských) za každé jednotlivé poruš ení povinnosti.

4.    Kupující je  povinen  zaplatit  prodávajícímu  za  prodlení  s úhradou  faktury  po  sjednané
lhůtě splatnosti  úrok z prodlení ve výš i  0,05  % z dlužné částky dle  přísluš né faktury za
každý,  by• i započatý, kalendářní den prodlení.
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5.    Sm[uvní  pokuta  a  úrok z prodlení jsou  splatné  do  čtrnácti  (14)  kalendářních  dnů  ode
dne ieiich uplatnění.

6.    Zaplacením smluvní pokuty se nezbavuje prodávající povinnosti splnk závazky smluvní

pokutou utvrzené (viz.  čl.  lx.  odst.  1,  2,  3 a čl. X.  odst. 4 smlouvy).  Zaplacením smluvní
pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu š kody.

7.    Za  podstatné  poruš ení  této  smlouvy  prodávajícím,  které  zakládá  právo  kupujícího  na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména;

a)    proď[ení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kak}ndářních dnů;

b)     nepravdivé nebo zavádějící prohláš ení prodávajícího podle čl. Vll.;

c)      poruš ení jakékoli  povinnosti prodávajícího podle čl, Vll.  nebo čl. Vlll.;

d)     postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

8.    Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a)   vůči  majetku  prodávajícího  probfhá  insolvenčm'  řízení,  v  němž  bylo  vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b)   insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c)    prodávající vstoupí do likvidace.

9.        Prodávající je  oprávněn  od  smlouvy  odstoupit  v případě,  že  kupující  bude  v prodlenf
s úhradou  svých  peněžftých  závazků vyplývajících  z této  smlouvy  po  dobu  delš í  než
třicet (30) kalendářních dnů.

10.      Kupující  je  oprávněn  vypovědět  tuto  smlouvu  kdykoliv  s  třicetidenní  (30)  výpovědní_1  L  IL_  _Ž ___í  `  .,. __. ,ž,i:    \ ,  ,i,\,Ánll\\Jr,Jl\,,   J\,    _r,,'.'_''     .,r__  ____

lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujicím po doručení výpovědi. V takovém

případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony,  bez nichž by mohly být zájmy
kupujícího vážně ohroženy.

Účinky  každého  odstoupení  od  smlouvy  nastávají  okamžikem  doručení  písemného

projevu  vůle  odstoupit od této sm[ouvy druhé  smluvní straně.  Odstoupení  od sm[ouvy
se   nedotýká   zejména   nároku   na   náhradu   š kody,    smluvní   pokuty   a   povinnosti
mlčenlivosti.

Článek x.
Záruka za jakost a sankce za její nedodržení

Prodávajicí v souladu s čl.  111,  odst.  5 smlouvy odpovídá za vady zboží ze zákona  po
dobu dvou (2)  Iet ode dne  řádného  předání zboží  a současně  poskytuje  prodávaíící
kupujícímu v souladu s § 2113 a násl. a § 2165 a násl. občanského zákoníku záruku
za jakost,  čímž  se  prodávající  zavazuje,  že  zboží  dle  této  smlouvy  bude  po  určitou
dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel či že si zachová obvyklé vlastnosti (tj.  ručí za
kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu níže stanovenou od data předání kupujícímu za

podmínek   uvedených   vzáruční   listině)   a   tuto   záruku   za   jakost   se   zavazuie
poskytnout po dobu  24 měsiců  ode dne  řádného  předání zboží  (v souladu  s čl.  111`
této s_mlo_u_vy) .
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2.        Reklamace  vad,   na   které   se  vztahuje  výš e   uvedená  záruka  za  jakost,   musí   být

provedena   písemně,   přičemž   za   písemnou   reklamaci   lze   považovat   také   email
adresovaný kupujícím na shora uvedený email prodávajícího.

3.        Prodávající  se  zavazuje  odstranit  jím  uznané  reklamované  vady  (viz.  čl.  X.  odst.  2
smlouvy) ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od doručení reklamace kupujícího nebo
ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výš e uvedená lhůta nebyla přiměřená.
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4.        Prodávající  je  povinen  v případě  proď[eni'  s vyřízením  reklamace  zaplatit  kupujícímu
smluvní  pokutu  ve  výš í  500,  Kč,  a  to  za  každý  případ  a  za  každý,  byt'  i  započatý,
kalendářní den  prodlení.  Sjednanou  smluvní pokutu je  povinen zaplatit do čtrnácti  (14)
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

5.        Reklamace jsou ze strany kupujícího řeš eny pověřeným pracovníkem.

Článek X'.
Ostatní uiednání

1.        Smluvní  strany  jsou  povinny  bez  zbytečného  odkladu   (nejpozději  vš ak  do  tří  dnů)
oznámit  druhé  smluvní  straně  změnu  údajů  v záhlaví  smlouvy.  Strana,  která  včas  a
řádně   neoznámila   změnu   kontaktních   údajů,   se   nemůže   dovolávat   nedoručení
oznámení, či výzvy druhou stranou.

2.        Prodávající není  bez předchozího  písemného souhlasu  kupujícího  oprávněn  postoupit

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu`

3.        Prodávající  je   povinen   dokumenty   související   s prodejem   zboží   dle   této   smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) Iet od konce účetního období, ve kterém doš lo
k zaplacení poslední části ceny zboží,  popř.  k poslednímu zdanitelnému  plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

4.        Prodávající je povinen  upozornit kupujícího písemně na existující či  hrozící střet zájmů
bezodkladně   poté,   co   střet  zájmů   vznikne   nebo   vyjde   najevo,   pokud   prodávající
i při vynaložení  veš keré  odbomé  péče  nemohl  střet zájmů zjistit  před  uzavřením  této
smlouvy.

5.        Prodávající  bez jakýchkoliv výhrad  souhlasí se zveřejněním  své  identifikace  a  dalš ích
údajů uvedených ve smlouvě včetně kupní ceny zboží.

Článek xll.
Závěrečná ustanovení

1.        Tato smlouvaje uzavřena na dobu  určitou,  a to do ukončení záruční doby na zboží (tj.
záruky za jakost zboží),  minimálně  vš ak do  ukončení zákonné  odpovědnosti  za  vady
zboží (viz.  čl.111.  odst.  5 a čl.  X.  smlouvy).

2.        Kontaktní   osoby   smluvních   stran   uvedené   včl.1   jsou   oprávněny   k   poskytování
součinnosti dle této smlouvy,  nejsou vš ak jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání
změn neborozsahu této smlouvy.

3.        Tato   smlouva   nabývá   platnosti   dnem   jejího   podpisu   oběma   smluvními   stranami.
V případě  nepodepsání  smlouvy  vjeden  den,   nabude  smlouva  platnosti   pozdějš ím
datem  podpisu jedné ze smluvních stran.  Smluvní strany prohlaš ují,  že jsou si vědomy

povinnosti    OLYMP    CENTRUM    SPORTU    MINISTERSTVA    VNITRA    uveřejňovat
uzavřené   smlouvy   vRegistru   smluv   vsouladu   se   zákonem   č.   340/2015   Sb..   o
zvláš tních   podmínkách   účinnosti   některých   smluv,   uveřejňování  těchto   smluv   a   o
regjstru  smluv(zákon  o  registru  sm]uv)  a  zákonem  č.   106/1999  Sb„  o  svobodném

přístupu  k informacím,  a  to  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne  uzavření  smlouvy.  Pokud
mají  obě  smluvní  strany  povinnost  uveřejnit  tuto  smlouvu  v Registru  smluv,  smluvní
strany   se   dohodly,   že   tuto   smlouvu   do   registru   smluv   vloží   OLYMP   CENTRUM
SPORTU   MINISTERSTVA  VNITRA.   Tato   smlouva,   na   niž   se   vztahuje   povinnost
uveřejnění prostřednictvím registru smluv,  nabývá Účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
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Právní vztahy mezi stranami této smlouvy vzniklé na základě této smlouvy,  neupravené

přímo  touto  smlouvou,  se  řídí  účinnými  právními  předpisy,  zejména  podle  §  2079  a
násl. občanského zákoníku.

5.        Tato  smlouva  může  být  měněna  nebo  doplňována  jen  písemnými,   očíslovanými  a
datovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami,  které
se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

6.        Smluvní strany se zavazují,  že veš keré  spory vzniklé v souvislosti  s realizací smlouvy
budou  řeš eny  smírnou  cestou    dohodou,  Nedojdeli  k dohodě,  budou  spory  řeš eny

před př'rsluš nými obecnými soudy.

7.        Veš kerá   korespondence   mezi   smluvními   stranami,   včetně  jejich   prohláš ení,   je  ve
vztahu k této smlouvě irelevantní,  neníli ve smlouvě stanoveno jinak.

8.        Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující
a dva  (2) prodávající.  Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na vš echny stejnopisy
evidenčni číslo této smlouvy.

9.        Každá ze smluvních  stran  prohlaš uje,  že tutosmlouvu  uzavírá svobodně  avážně,  že
považuje  obsah  této  smlouvy  za  určitý  a  srozumitelný,  a  že  jsou  jí  známy  veš keré
skutečnosti,  jež jsou  pro  uzavření  této  smlouvy  rozhodující,  na  důkaz  čehož  připojují
smluvní strany k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.

10.       Nedílnou součástí smlouvyjsou níže uvedené přílohy:
Příloha č.  1  specifikace zboží (2 listy).

V Praze dne 2q .11.  Zó`ť

Za kupujícího:

v.q..dne..t.T.:..1.}.`...r?..!.t

Za prodávajícího:
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BTL6000  SWT  TOPLINE  POWER

®       Využiti' pro medici'nské účely

•       Lehcepřenosnávkufři'ku

•      přednastavené programy

•       maximálnítlak5barů

•      maximálni'frekvence20 Hz

•       irituí•tvni' obsluhapřes barevn`ý dótykový ďisplej 5.7"

•      zabudovaná terapeutická encyklopedie s barevnými obrázky

•      pacientská databáze

®      ergonomický design aplikátoru s odpružením

•      speciálně navržené vysi'lače s několika ohniskovými body: fokus,

multifokus a minimultifokus.

•      Si]ná poprodejnípodpoía

•      Uživatelem definované protokow

•       Připojeník pc(pro upgradesoftwaru)

±±±9nš Lergonomický  aplikátor  s  odpružením,  3  druhy  nástavců,  dotykové  ukazovátko,  sada  klíčů  na  údržbu  aplikátoru  a
výměnu projektilu, si'•ový kabel, pojistky, kryt na přístroj, manuál, uživatelská při'ručka na CD

€ena pro Biat!on bez DPH  :
162 450 Kč

•   .  .  .  :fFR]riHmi]2]=i
196 565 Kč

Kontakt:

lng. Martin Smrček

BTL zdravotnická technika, a.s.

Šantrochova 16

162 00 Praha 6

mobil: 

Email: 

www.btl.cz 1 www.btlshop.cz

www.facebook.com/BTLZT

EE ing.  Radovan Sedlář

Prokurista společnosti
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CRYO  6

®       při'stroj pro lokální chladovou terapii vzduchem o teplotě až 3o°C

•      jednoduchá aplikace pomoci' aplikačni' hadice

•      průtokvzduchu lzesnadno regulovat dle potřebymax.1000 I/min

•      6 přednastavených programů + 3 programy definované uživate[em
•      displejzobrazujíci'vš echnyparametry      ,

•      pohotovostni' režim pro okamžité použiti'

•       délka aplikačni'hadice l80cm

•       poji'zdná kolečka

•       rozměry(vxš xh)645x390x680mm

•      váha60kg

•      lze aplikovat i v průběhu [aserové terapíe

®       indikace: akutni' a chronická onemocnění pohybového aparátu, revmatická

onemocněni', hematomy, edémy, posttraumatické stavy, sportovni' medici'na

±±±gnš : aplikační hadi€e, 4 ks ná§tav€ů, Sít`evÝ kabel

r:fE[Ldka?ei?]:H 107 640 Kč
I•a[, l,          ,]==

130 244 Kč

Kontaktníosoba:

lng. Martin Smrček

Produ ktový specialista

BTL zdravotnická technika, a.s.

š antrochova 16

162 00 Praha 6

mobil: 

Emaii: 

www.btl.cz

www.facebook.com/BTLZT

1]
Ing. Radovan Sedlář

Prokurista společnosti


