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KUPNÍ SMLOUVA 

 

 

 

Smluvní strany 

 

 

1. Název firmy  Kardio – Line spol. s r.o.   

       IČO   46994769 

       DIČ  CZ46994769 

bankovní spojení:             č.ú.   106505621/0100 vedený u KB Brno město 

Sídlo  Antonínská 5, 602 00 Brno  

Statutární zástupce       Jitka Chmelařová, jednatelka společnosti  

 dále jen „prodávající“ 

 

  

a 

 

 

2.  Název firmy  Psychiatrická nemocnice Bohnice 

        IČO   00064220 

        DIČ    CZ00064220 

bankovní spojení:               č.ú.  16434081/0100  vedený  u  Komerční banky a.s. 

Sídlo    Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Statutární zástupce       MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel  

dále jen „kupující“ 

 

 

 

uzavřely kupní smlouvu podle § 2079  a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění 

 

 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 

EKG přístroj Schiller Cardiovit AT-10plus  (dále jen „předmět koupě“) a to včetně dopravy, 

instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět koupě je přesně specifikován 

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem předmětu koupě.  

3. Kupující se touto smlouvou zavazuje řádně dodaný předmět koupě od prodávajícího odebrat a 

zaplatit kupní cenu dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

 

 

Článek II. 

Termín plnění 

1. Smlouva se sjednává na jednorázovou dodávku předmětu koupě (specifikovaného v příloze č. 1 

této smlouvy). 

2. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě do šesti týdnů od podpisu této kupní smlouvy. 

3. Prodávající vyrozumí kupujícího o konkrétním termínu (den a čas) předání a převzetí předmětu 

koupě.   
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Článek III. 

Místo plnění  

 

1. Místem plnění je pavilon č. 22 nacházející se v areálu sídla kupujícího. 

2. Předávka předmětu koupě  se uskuteční v místě plnění prostřednictvím kontaktní osoby kupujícího. 

 

Kontaktní osoba:   

Jméno:                

Email:    

Tel.:   

 

 

 

Článek IV. 

Dodací podmínky 

 

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě ve specifikaci a rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této 

smlouvy.  

2. Prodávající se zavazuje, že odevzdání a převzetí předmětu koupě proběhne včetně předvedení 

předmětu koupě, zaškolení obsluhy a odevzdání veškerých dokladů potřebných k jeho užívaní. 

3. Dodávka se považuje za splněnou, když bude předána kupujícímu včetně příslušných dokladů 

k předmětu koupě, zejména návod k použití, záruční list, příslušné prohlášení o shodě a další 

doklady osvědčující, že zboží je vyrobeno v souladu s příslušnými právními předpisy a 

technickými a bezpečnostním normami a převzetí bude potvrzeno kontaktní osobou. Dodávka 

musí být zároveň označena v souladu s platnými právními předpisy. Záruční lhůta 24 měsíců 

začíná běžet dnem předání převzetí.  

4. Za převzatý a dodaný předmět koupě se považuje podpis kontaktní osoby na dodacím listě. 

5. Reklamace na kvalitu, případnou neshodu bude vyřešena do 14 kalendářních dnů od oznámení 

kupujícího na základě elektronické výzvy prodávajícímu.  

 

 

Článek V. 

Kupní cena a platební podmínky 
 

1. Kupní cena dodávky zboží činí: 

 

Cena bez DPH: 119.000,-     Kč      

DPH (základní sazba): 24.990,-  Kč 

Celková kupní cena včetně DPH: 143. 990,-    Kč  

 
2. Kupní cena byla stranami sjednána na částku 143.990 Kč (slovy 

Stočtyřicettřitisícedevětsetdevadesátkorunčeských) včetně DPH. 

3. Sjednanou kupní cenu zaplatí kupující na základě daňového dokladu – faktury, splatné do 30 dní 

ode dne doručení faktury do sídla kupujícího. 

4. Právo na vystavení faktury vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodacího listu dle článku IV. této 

smlouvy. 

5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Daňový doklad, který neobsahuje 

uvedené náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je kupující oprávněn vrátit 
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prodávajícímu. Při nezaplacení takto vystavené faktury není kupující v prodlení se zaplacením 

kupní ceny.  

6. Kupní cena předmětu koupě je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího (např. 

dopravné do místa plnění, zaškolení personálu, uvedení do provozu apod.) 

7. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

 

 

Článek VI. 

Úroky z prodlení a smluvní pokuty 
 

1. V případně prodlení s úhradou ceny předmětu koupě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu 

úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení ve lhůtě 30 dnů po splatnosti 

a 0,5%  z dlužné částky za každý den prodlení ve lhůtě delší než 30 dnů po splatnosti.  

2. V případě prodlení prodávajícího s plněním závazků z této smlouvy je tento povinen zaplatit 

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny nedodané části předmětu plnění za každý den 

prodlení ve lhůtě 30 dnů a 0,5% z ceny nedodané části předmětu plnění za každý den prodlení      

ve lhůtě delší než 30 dnů.  

 

 

Článek VII. 

Nabytí vlastnického práva 
 

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. 

 

 

Článek VIII. 

Nebezpečí škody na zboží 
 

1. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě                  

od prodávajícího v místě plnění. Odpovědnost za škody způsobené na předmětu koupě přechází         

na kupujícího v okamžiku fyzického předání předmětu koupě kupujícímu.  

 

 

Čl. IX. 

Záruka za jakost 

 

1. Prodávající se zavazuje v souladu s ust. § 2113 občanského zákoníku poskytnout kupujícímu 

záruku za jakost předmětu koupě po dobu nejméně 24 měsíců. Záruka za jakost počne běžet 

odevzdáním předmětu koupě.  

2. Prodávající se zavazuje, v případě výskytu neodstranitelné vady na EKG přístroji během trvání 

záruční doby, vyměnit tento přístroj za bezvadný. 

3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním, používáním neproškolenou 

obsluhou, nedbalostí, úmyslné, svévolnou úpravou a používáním přístroje k jinému účelu než je 

určeno výrobcem.  

 

Článek X. 

Servis 

 

1. Zjištěné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu na       

e-mail : ……………..  a současně na tel. číslo:  ……………….  Servisní zásah: do 2 pracovních 

dnů od nahlášení. 
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2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu pozáruční servis minimálně podobu 10 let             

po dodání  předmětu koupě. 

 

Čl. XI.  

Ostatní ujednání 

 

1. Prodávající si vyhrazuje právo změny celkové ceny zakázky v návaznosti na změnu DPH a to dle 

platné zákonné sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že dojde               

před dodáním zboží ke změně zákonné výše DPH.   

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

nabývá smlouva, jejíž výše plnění bez DPH přesahuje částku 50.000,- Kč, účinnosti zveřejněním 

v Registru smluv, přičemž ke zveřejnění musí dojít nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

a k zaslání smlouvy do Registru smluv je oprávněna kterákoli smluvní strana. 

3.  Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. II této smlouvy o  

více, než 2 týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a více vad, a to i 

postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.   

 

Čl. XII.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

2. V případě změn právního řádu, které podstatným způsobem změní smluvní vztah, strany provedou 

do 5 pracovních dnů jednání o novele této smlouvy. 

3. Jakékoli změny této smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, 

podepsaných oběma stranami. 

4. Kontaktní osoby prodávajícího a kupujícího ve věcech této smlouvy: 

- prodávající:                                                 -   kupující: 

Jméno:        Jméno:        

Email:                       Email:      

Tel.:         Tel.: 

 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jedno vyhotovení a 

kupující dvě vyhotovení.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu 

řádně přečetly a v této podobě s ní souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

 

V  Brně dne .......................      V Praze dne ……………… 

 

 

 

 

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

                  za prodávajícího:          za kupujícího: 

Jitka Chmelařová, jednatelka společnosti       MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel              

     Kardio-Line spol. s r.o.           Psychiatrická nemocnice Bohnice 
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě 

 

Nákup EKG přístroje 

 

Základní požadavky na přístroj: 

 

Přístroj pro kompletní funkční vyšetření - klidové a zátěžové EKG, spirometrie. 

Min. 12 kanálový EKG přístroj s možností použití  až 14-ti žilového pacientského kabelu 

Min. 10“, barevný, aktivní TFT displej zobrazující současné až 13 svodů 

Program automatické řízení zátěžového testu a spirometrie (min. FV, FVC, MV, MVV) 

Interpretace pro děti a dospělé 

Alfanumerická klávesnice s klávesami rychlé volby 

Vestavěná termotiskárna formátu A4, tisk s vysokým rozlišením + možnost přímého tisku na externí 

tiskárně 

Paměť pro uložení min. 50 EKG záznamů 

Možnost připojení externího VGA monitoru 

Dlouhodobý záznam rytmu, min. 5 minut měření 

Filtry: min. síťový, MYO, SBS, SSF; QRS trigger výstup, TTL, detekce pacemakeru 

Rozhraní: USB, LAN, interní modem, paměťová SD karta, 3x RS-232 (V24), 2x DC vstup 

Možnost integrace do jiných systémů a HIS (např. protokol GDT a HL-7) 

Provoz na síť (napětí 100 to 240 V) včetně vestavěného akumulátoru – lithiová baterie - vyměnitelná 

(min. 4 hod. provozu) 

Rozměry cca: 350x290x90 

 

Další technické požadavky 
 

 EKG přístroj musí být kompatibilní pro připojení stávajícího spirometru Schiller Spirovit 

SP 260 

 EKG přístroj musí být kompatibilní pro připojení stávajícího Holteru Schiller BR – 102 + 

 Počet zobrazených svodů: 3, 6 nebo 12 

 Vzorkovací frekvence: min. 4000 vzorků/s/kanál 

 Rozsah měření: Dynamický +/- 10mV, DC +/- 300 mV 

 Detekce kardiostimulátoru: > +/- 2 mV / trvání> 0,1 ms 

 Frekvenční rozsah: 0 Hz - 150 Hz (IEC / AHA) 

 CMRR:> 100 dB 

 Digitální rozlišení: min. 5μV / 12bit 

 Vstupní impedance: 100MOhm 

 detekce odpadlých elektrod, impedance elektrod, detekce svalového třesu měření tepové  

frekvence: 30-300 bpm 

 Myogram filtr: nastavitelný na 25 nebo 35 Hz 

 Frekvenční filtr pro potlačení sinusových interferencí 50 nebo 60 Hz bez zkreslení 

 Filtr vyhlazovací 

 Stabilizátor základní linie 

 EKG musí umět připojit min. další zařízení jako: ergometr, běhací pás, čtečku čárového 

kódu 

 Třída ochrany: I podle IEC 60601-1, s interním akumulátorem 

 IIa podle směrnice 93/42 / EHS 

 Bezpečnostní standard: CF dle IEC 60601-1; IEC 60601-1, 

 IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-51, EN 60068-2-27, ANSI / 

AAMI EC11 

 Shoda: CE podle směrnice 93/42 / EHS        


