
        

Kupní smlouva  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, (dále jen „OZ“) 

 

 

mezi  

NIMOTECH, s.r.o. 

se sídlem Brno, Šumavská 416/15,  PSČ 602 00 

IČO : 18825605 

DIČ: CZ18825605 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1292 

zastoupená : JUDr. Gertrudou Frydovou, prokuristou 

bankovní spojení : UniCredit Bank, a.s. 

č.účtu : 1031513006/2700 

(dále jen „prodávající“) 

 

a 

Poliklinika Města Bystřice n.P. s.r.o. 

se sídlem Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

IČO: 26233819 

DIČ:  CZ26233819 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  38470 

zastoupená:  Ing. Jaroslavou Chalupovou, jednatelkou 

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 155115566/0600 

(dále jen „kupující“) 

 

 

 

1. Předmět plnění 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat, instalovat a uvést do provozu kupujícímu  

„Samsung Medison HS50 – digitální barevný ultrazvukový přístroj s příslušenstvím“ (dále jen 

„zboží“) a provést zaškolení obsluhy, podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (to vše 

dále jen „plnění“). Přílohu č. 1 tvoří nabídka č. 180609 z 30.05.2018, která tvoří nedílnou součást 

kupní smlouvy. 

1.2. Předmětem smlouvy je dále závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto 

zboží.   

1.3.  Prodávající je povinen při dodání a instalaci zboží předat kupujícímu i doklady nezbytné k převzetí a 

užívání zboží dle příslušných ustanovení OZ a to v českém jazyce. Prodávající prohlašuje, že dodané 

zboží je nové a nepoužívané, odpovídá platným technickým normám a předpisům výrobce.  

1.4.  Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za plnění kupní cenu dle čl. 3 této 

smlouvy. 

 

 

2. Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění 

 

2.1.  Místo plnění:  Poliklinika Města Bystřice n.P. s.r.o., Zahradní 580, Bystřice nad Perštejnem 

 



2.2.  Ke splnění  závazku prodávajícího dle čl. 1.1. smlouvy dochází převzetím zboží ze strany kupujícího 

– jeho pověřenými pracovníky, a to na základě předávacího protokolu nebo dodacího listu, který ve 

dvou vyhotoveních bude řádně vyplněn, a který podepíše osoba pověřená převzetím zboží. Jedno 

vyhotovení zůstane kupujícímu, druhé vyhotovení prodávajícímu. 

2.3.  Osobou pověřenou jednat jménem kupujícího ve věcech technických a k převzetí plnění:  

          Miroslava Blaháková 

Osobou pověřenou jednat jménem prodávajícího ve věcech technických a k předání plnění: 

Ing. Bogdan Szpyrc, tel.: 724 538 703  

2.4.  Smluvní strany se vzájemně dohodly, že případná změna uvedených osob oprávněných jednat ve 

věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu 

uzavřít dodatek ke smlouvě.    

2.5.  Prodávající se zavazuje zboží dodat kupujícímu do 3 týdnů od podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. V uvedené lhůtě je prodávající povinen dále zboží instalovat, uvést do provozu a 

provést zaškolení personálu. Prodávající současně se zbožím dodá návod k obsluze v českém jazyce 

v tištěné podobě i na CD ve formátu pdf. 

 

 

3. Kupní cena, platební podmínky 

 

3.1.  Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran za celý předmět plnění, v souladu s článkem 1 a 

příloh této smlouvy takto: 

 

  cena bez DPH  912 742,00 Kč 

DPH ( 21 %)              191 675,82 Kč 

  cena včetně DPH          1 104 417,82Kč 

(dále jen „kupní cena“) 

 

3.2.  Sjednaná kupní cena zboží je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 

související s dodáním a instalací, zprovozněním zboží, zaškolením obsluhy a předání dokumentace 

vztahující se ke zboží. Kupní cena zahrnuje též likvidaci obalového odpadu.  

3.3.  Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je prodávající od okamžiku 

nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat kupujícímu platnou sazbu DPH. O této 

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

3.4.  Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po úplném dodání a převzetí zboží kupujícím na 

základě potvrzeného dodacího listu či předávacího protokolu dle čl. 2.2. smlouvy. 

3.5.  Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu vystaveného 

prodávajícím po dodání a instalaci zboží dle čl. 2.2. smlouvy. 

3.6.  Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu na základě faktury (daňového 

dokladu, vystaveného po dodání zboží), a to ve splátkách takto : 

           1. splátka ve výši    30 250,00 Kč do 25.07.2018 

           2. splátka ve výši    30 250,00 Kč do 25.08.2018 

           3. splátka ve výši    30 250,00 Kč do 25.09.2018 

           4. splátka ve výši    30 250,00 Kč do 25.10.2018 

           5. splátka ve výši    30 250,00 Kč do 25.11.2018 

           6. splátka ve výši    30 250,00 Kč do 25.12.2018 



         7. splátka ve výši 922 917,82 Kč do 25.01.2019 

             

3.7.  Kupní cena je (resp. jednotlivé splátky ) zaplacena dnem připsání finanční částky na účet prodávajícího,  

        který je uveden v záhlaví této kupní smlouvy, a který bude též uveden na daňovém dokladu. Bude-li  

        kupující v prodlení s úhradou kterékoliv splátky, a to o více než 10 dnů, má prodávající právo na  

        vyrovnání celé pohledávky. 

 

 

4. Další ujednání 

 

4.1.  Dle dohody smluvních stran dochází k přechodu vlastnického práva ke zboží dnem podpisu 

předávacího protokolu či dodacího listu. 

4.2.  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho předáním a převzetím, tj. dnem podpisu 

předávacího protokolu či dodacího listu. 

4.3 Pokud kupující bude v prodlení s úhradou kterékoliv splátky více než 30 dnů a neuhradí ji ani přes 

písemnou výzvu prodávajícího, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a kupující je povinen 

zboží včetně jeho právního vlastnictví navrátit do rukou prodávajícího a uhradit veškeré náklady 

spojené s vrácením zboží, a rovněž i jiné škody, které prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od 

této smlouvy vzniknou. 

 

 

5. Odpovědnost za vady, záruka 

 

5.1.  Prodávající odpovídá za faktické i právní vady zboží dle ust. § 2099 a násl. OZ.  

5.2.  Prodávající poskytuje na zboží tvořící předmět této smlouvy ve smyslu ust. § 2113 OZ záruku za 

jakost v délce  24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání a převzetí zboží způsobem uvedeným 

v čl. 2.2 smlouvy, tj. dnem podpisu předávacího protokolu či dodacího listu. 

5.3.   Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího 

vnější událost, to neplatí , způsobil-li vadu prodávající. 

5.4.  V rámci záruky budou prodávajícím provedeny technické prohlídky dle zákona č. 268/2014 Sb. 

bezplatně. 

5.5.  V záruční době zajistí prodávající nástup servisního technika na opravu do 48 hodin od písemného 

nahlášení vady (kontakt: Karáskovo nám. 20, 615 00 Brno,  e-mail : nimotech@nimotech.cz). 

V případě nemožnosti zprovoznění zboží do 2 pracovních dnů od nahlášení závady, zavazuje se 

prodávající dát do výpůjčky kupujícímu na dobu záruční opravy náhradní zboží shodných či 

podobných vlastností, a to bezúplatně.  

6.  Další ujednání 

 

6.1.  Bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, zavazuje se uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z ceny nedodaného zboží, a to za každý den prodlení s jeho dodáním. 

6.2.  Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, zavazuje se uhradit prodávajícímu úrok z prodlení 

ve výši 0,05%  z částky, s níž je v prodlení s její úhradou, a to za každý den prodlení. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

 

7.1.  Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

mailto:nimotech@nimotech.cz


7.2.  Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

7.3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro prodávajícího a jeden 

pro kupujícího. 

7.4.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je závazná pro 

případné právní nástupce obou smluvních stran. 

7.5.   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – nabídka č. 180609 z 30.05.2018. 

7.6.  Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 

vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy 

zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení 

této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím 

hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

7.7.    Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla 

sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 

připojují své podpisy. 

 

 

 

V Brně dne                  V Bystřici nad Pernštejnem dne  

 

 

Prodávající:      Kupující: 

 

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

NIMOTECH, s.r.o.                                                           Poliklinika Města Bystřice n. P. s.r.o. 

JUDr. Gertruda Frydová                                                   Ing. Jaroslava Chalupová 

 prokurista                                                                         jednatel 

                                                                                                               

 

 

 

 


