
KUPNÍ SMLOUVA E". 2°i/w1?

uzavřená podle§ 2079 a násl. zák. č. 89 /2012 Sb., občansJ...-ý zákoník 

mezi 

prodávajícím, jímž je: 
obchodní firma: MediCom, a.s. Praha 
se sídlem: Dobropolská 12, 10200 Praha 
IČ : 00538078 
DIČ: C:7-00538078 
jehož jménem jedná: ing. Jan Marek, CSc. 
tel.: 
e-mail: 
bankovní spojení/ číslo účtu: 
zapsaná v obchodrúm rejstříku vedeném u Mčstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 216
(dále označován krátce též jako prodávající )

a 

kupujícím, jímž je: 
obchodní firma: 
se sídlem: 
IČ : 
DIČ: 

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 
Olomouc, I Iodolany,Jcremenkova 1191 /40a, PSČ: 779 00 
268 73 346 
C:ž.26873346 

jehož jménem jednají: JUDr. Vladimír Lichnovský, předseda představenstva 
MUDr. Ivo Mareš, MBA, místopředseda představenstva 

tel.: 
e-mail:
bankovní spojení/ číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejsti'.-íku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2957 
(dále označován krátce též jako kupující), 

pro uživatele: Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291 /1, Prostějov, PSČ 796 04 

Článek I.
Předmět smlouvy 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží 
a to : laser Litho 

Dle cenové nabídky: 23170347, Příloha 1 

Článek II.
Kupní cena 

1) Dohodnutá kupní cena dodávky zboží specifikované\. čl. I. této kupní smlouvy činí:

Cena bez DPH: 658.000,-Kč 

DPH: 21 % 138.180,-Kč 

Celková kupní cena včetně DPH: 796.180,-Kč 



2) Kupní cena dodávky zboží zahrnuje cenu vlastního zboží včetnč obalu, cenu dopravy zboží do
místa plnční včetnč transport1úho obalu, cenu montáže zboží a cenu zaškolení obslužného
personálu kupujícího.

3) Celková kupní cena včetně pH slušné OPI I bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na základč
faktury, kterou dornčí prodávající kupujícímu po podpisu předávacího protokolu nebo dodacího
listu o dodání zboží. Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího doručetú
kupujícímu.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě, kdy příjemce zdanitelného plnční uplatní institut
zvláštního zpusobu zajištění daně z pi'.-idané hodnoty, bude o této skutečnosti poskytovatele
zdanitelného plnění informovat. Zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně
poskytovatele zdanitelného plněn a tato úhrada bu<le považována za splnětú závazku pi'.-íjemce
zdanitelného plnčtú uhradit relevantní část sjednané ceny.

Článek III.

Přechod vlastnictví a nebezpečí nahodilé zkázy 

1) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí.
2) Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání

zboží.

Článek IV. 
Místo a termín plnění 

1) Dodáním zboží se rozunú postup, jehož završe1úm je faktické předání zboží kupujícímu na
základě oboustrannč podepsaného písenmého předávacího protokolu a dodacího listu.

2) l\1ístem plnění pro dodá1ú zboží je místo na adrese: emocnice Přerov

3) Prodávající se zavazuje <lodat kupujícímu zboží nejpozději do 42 dní od podpisu smlouvy.

Článek V. 
Prohlášení a záruky smluvních stran 

1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží a že je opráměn s 1úm bez omezení
disponovat, že zboží ne1ú zatíženo jakýmikoli právními nebo faktickými vadami.

2) Zárnku na jakost poskytuje prodávající po dobu 24 mčsícu ode <lne předání zboží v
příslušném m.ístě plnění. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl.
IV. odst. 1) této smlouvy. Záruka se nevztahuje na bčžné opotřebení zboží a na jeho součásti,
jejichž sama životnost je kratší než délka záruční doby, v takovém případč je záruka rovna
životnosti.

Článek VI. 
Záruční servis 

1) Prodávající se zavazuje zapsnt a provést záručtú servis na základě písemného nahláše1ú vady
uživatelem e-mailem na adresu: 

2) V případě závady či poruchy zboží se prodávající zavazuje ,·yslat J...--valifikovaného senrisního
technika na 1nísto plnční k opra,·ě závady do 2 dnu o<l nahlášení zá,•ady, což se pm·ažuje za
uplatnění ,·a<ly. Prodávající se zavazuje, že do 1 O kalendářních dnu od příjezdu servisního
technika na nústo plnění odstraní závadu na zboží a uvede zboží do běžného pro,·ozu.
Prodávající muže závadu odstranit i tím, že zapujčí kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží,
jehož funkčnost bu<lc plně srO\·natelná se zbožím opravovaným.



3) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný záruční servis minimálně po celou dobutrvání záruční lhuty.
4) V případě potřeby uživatele je prodávající povinen zajistit placený pozáruční servis zboží a tonejméně po dobu 10 let ode dne dodání zboží. Za účelem stanovetú podmínek poskytovánípozáručních servisních služeb smluvní strany uzavřou samostatnou servisní smlouvu.

Článek VII. 
Smluvní pokuta 

1) V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží, je prodávající povinen uhraditkupujícímu smluv1ú pokutu ve výši 0,05% (žádná celá nula pět procent) z ceny nedodanéhozboží včetně DPI I za každý den prodlení s dodá,úm zboží. V případě, že prodávající prokáže, žeprodlení vzniklo z vrny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutuuplat11ovat.
Článek VIII. 

Všeobecná a závěrečná ustanovení 

1) Ve věcech plně1ú této smlouvy jsou kontaktními osobami:na straně prodávajícího:Ing. Jan Marek, CSc.tel.   email: na straně kupujícího:, ředitel emocnice Olomouckého kraje,a.s.,mail: na su·aně uživatele: , hlavní správce Středomoravská nemocnič1ú a.s.,tel. , fax , email: 
2) Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluv1úmi stranami a účinná nejdříve dnemuveřejnění v registru smluv, jelikož podléhá registraci dle zákona č. 340 /2015 Sb. o zvláštníchpodnúnkách účinnosti některých smluv, uveřej11ová1ú těchto smluv a o registru smluv.
3) Tato smlouva muže být měněna pouze písemnými souvisle vzestupně číslovanými dodatkypodepsanými oběma smluvtúmi stranami.
4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé, svobodné a vážné vule,nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podnúnek.
5) Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotovetúch, z nichž každá ze smluvníchsu-an obdrží po jednom vyhotoverú.
6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha 1
V Praze dne: 8.9.2017 - >--.,_@  IV'l§ MEDICOM a.s., Praha

jménem pwdav,jícího . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ���LS?��r�6o����� 10 
el MediCom, a.s. Praha 



V Olomouci 

jménem kupujícího: 

Nemocnice Olomouckého kraJe, a.s.
dne : i 11 ,���kova 119 1 40a 779 00 
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předseda představenstva nús topřcdscda před s taven s tva



Dodavatel: Medicom a.s. Praha 
Dobropolská 12 
102 00 Praha 10 

tel.: 
fax.: 
E-mail: 

IČO: 00538078 
DIČO: CZ00538078 

Nabídka č. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 216 

Bankovní spojení 

I

bol: 

23170347 

Strana: 

Odběratel: Zákazník č. 21259 

Středomoravská nemocniční a.s. 

Mathonova 291/1 

796 04 Prostěiov 

IČO: 
DIČO: 

27797660 
CZ699000899 

Datum vystavení nabídky: 

Datum platnosti nabídky: 

Způsob platby: 

10.07.2017 

24.07.2017 

Převodem 

Označeni dodávky Množství Jedn.cena. Jedn.sleva Cena celkem Sazba DPH 

QuantaSystem Litho laser 
Příslušenství: 
Opt.vlákna 10x resteril. 2ks 200um, 2ks 365um, 2ks 550um 
Set pro zpracovnání optických vláken 1 ks 
Ochranné brýle 5ks 

Nabídku vystavil: 

658 000,00 

Daň.skup. 15%: 
Daň.skup. 21%: 
Bez daně: 

0,00 

Daňový základ 

0,00 Kč 
658 000,00 Kč 

0,00 Kč 

658 000,00 21 % 138 180,00 

DPH 

0,00 Kč 

138 180,00 Kč 

Celkem: 796 180,00 Kč 




