Kupní smlouva
Číslo: NT/2018/239
L I N E T spol. s r.o.
Dodavatel
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Odběratel
4 494
Slaný - Želevčice čp. 5
V Klidu 3133/12
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
CZ - 274 01
Slaný
IČ: 44555326
DIČ: CZ44555326
CZ - 400 11
Ústí nad Labem
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Dodací a platební podmínky
Způsob platby
Bankovním převodem
Příjemce/cílová adresa
V Klidu 3133/12
CPT   Ústí nad Labem
Incoterms 2010:
Ústí nad Labem
CZ - 400 11
Datum vystavení:
Platnost do
31.12.2018
25.7.2018
Zakázku podal:
Číslo objednávky:
-
Petr Boťanský
14 DNÍ PO FAKTURACI                                         
Platební podmínky:
Ing. Petr Boťanský

472 775 577
Odběratel - Kont. osoba
Název zboží
Množství
Netto/MJ
Netto
Zkratka
Daň
3,00
ks
Eleganza 1
31 825,00
95 475,00
Kč
1GTD0136-10
1
15%
5
%
33 500,00
100 500,00
Před slevou:
Sleva:
Kč
Základní lůžko
Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl 
Mechanické nastavení: lýtkový díl
Ložná plocha: 4 dílná
   Základní vlastnosti
Obecné konstrukční provedení                                
MO:D Základní model: Eleganza 1 NURSING (pečovatelská)
BD:00 Vnější rozměry: 
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542
BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy
   Kolečka, brzdy a podvozek
CA:80 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente PJP, 125 mm, individuálně bržděná
BR:04 Brždění koleček: Individuálně bržděná kolečka
FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů
UN:01 Typ podvozku: Standard
   Postranice a čela
SR:01 Postranice: Průběžné spustitelné 2 profily dřevěné
AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu
XT:00 Prodloužení ložné plochy: Bez prodloužení ložné plochy
BF:33 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované nástrojem
BE:36 Čela: Design T - dřevěné
CD:07 Barva dekoru: Pfleiderer F37/009 VV
CD2:07 Barva dekoru: Pfleiderer F37/009 VV
   Ochranné prvky a držáky
BP:00 Rohová kolečka: Bez ochranných koleček
BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček
LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny
AH:00 Držáky příslušenství: Bez lišt příslušenství
   Držáky příslušenství a adaptéry
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OH:02 Ostatní držáky: 2x pouzdro pro umístění extenzí (nebo infuzních stojanů) v rozích hlavové části lůžka
   Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V  50/60 Hz
PL:01 Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
PE:01 Potenciálové propojení: S potencionálním propojením
LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor
PA:02 Pohony ložné plochy: 2 páky CPR zádového dílu umístěné po stranách lůžka
AC:00 Akumulátor: Bez akumulátoru
NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo
HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou bez podsvícené klávesnice
OC:00 Jiné ovladače a řídící systémy: Bez dalších ovladačů
NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení
AL:00 Alarmy: Bez alarmu
   Další vlastnosti
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
LY:01 Layout návodu: Linet
LA:02 Jazyk návodu: Čeština
LB1:00 Štítky: Standard
PG:01 Balení: Standard
A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
3,00
ks
hrazda napřimovací, lakováno, RAL9002, EN60601-2-52
931,00
2 793,00
Kč
11011430B0000
2
15%
5
%
980,00
2 940,00
Před slevou:
Sleva:
Kč
hrazda napřimovací pro pohyblivá čela
- max. zatížení - 75kg
- barva RAL 9002
CSN EN60601-2-52:2010
* kompatibilní s: E1, E1_LE, E1 Nursing, E1_LE Nursing, Praktika 1, Praktika 2, Calma, Terra, Novos, Image 3, Latera, Smart s pohyblivým hlav. čelem
3,00
ks
plastová rukojeť
180,50
541,50
Kč
4ROTGERSG700-2
3
15%
5
%
190,00
570,00
Před slevou:
Sleva:
Kč
rukojeť plastová
model: TGE-RSG70-L
provedení.
- plastový triangl
- barva šedá
- výškově nastavitelná pomocí textilního pásku
- k zavěšení na hrazdu lůžka
2,00
ks
lůžko pečovatelské Movita- action model
20 450,70
40 901,40
Kč
1WIM12112101014
4
15%
7
%
21 990,00
43 980,00
Před slevou:
Sleva:
Kč
polohovatelné lůžko Movita pro pečovatelství- akční model 
4-dílná ložná plocha lůžka- odnímatelná síť 
retrakce zádového a stehenního dílu, autokontura 
ruční ovladač s magnetickým zámkem 
elektricky ovládané nastavení zádového a stehenního dílu a výšky lůžka 
rozměr ložné plochy 200x86 cm 
vnější rozměry lůžka 206x103 cm 
max. zatížení 205 kg, max.hmotnost pacienta 190 kg 
design čel typ D 
průběžné dvoudílné postranice typ 09 
dekor přírodní buk B00, R5320, 
individuální brždění koleček (100mm) 
EU zástrčka, 230 V 
dodáváno plně smontované
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2,00
ks
hrazda napřimovací, lakováno, RAL9006, EN60601-2-52
931,00
1 862,00
Kč
11011430A0000
5
15%
5
%
980,00
1 960,00
Před slevou:
Sleva:
Kč
hrazda napřimovací pro pohyblivá čela
- max. zatížení - 75kg
- barva RAL 9006
CSN EN60601-2-52:2010
* kompatibilní s: E1, E1_LE, E1 Nursing, E1_LE Nursing, Praktika 1,
  Praktika 2, Calma, Terra, Novos, Image 3, Latera,
  Smart s pohyblivým hlav. čelem
2,00
ks
plastová rukojeť
180,50
361,00
Kč
4ROTGERSG700-2
6
15%
5
%
190,00
380,00
Před slevou:
Sleva:
Kč
rukojeť plastová
model: TGE-RSG70-L
provedení.
- plastový triangl
- barva šedá
- výškově nastavitelná pomocí textilního pásku
- k zavěšení na hrazdu lůžka
1,00

Dopravné ČR, nespecifikované
2 675,00
2 675,00
Kč
DPCZ
7
15%
Netto
DPH
Celkem:
144 608,90
21 691,34
Kč
Celkem brutto:
Kč
166 300,24
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Smluvní podmínky:
1. SMLUVNÍ STRANY 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření a plnění této smlouvy, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží uvedenému v předmětu této smlouvy a závazek kupujícího uhradit za předmět plnění celkovou smluvenou kupní cenu. 
2. ZAJIŠTĚNÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ 
a/ Platební podmínky uvedeny v hlavičce. 
b/ Nezaplatí-li kupující dle smluvně dohodnutých termínů, bude mu účtován zákonný úrok z prodlení z celkové částky bez DPH za každý den prodlení. 
c/ Ceny uvedené u jednotlivých položek předmětu plnění se rozumí EXW Linet. Pokud dopravu a instalaci výrobků na místo určení zajišťuje prodávající, cena za tyto služby je uvedena samostatně v předmětu plnění kupní smlouvy. Celkovou cenou se rozumí cena zboží a služeb v Kč vč. obalu a balení pro kamionovou dopravu, tj. obaleno strečovou igelitovou fólií s papírovými proklady. 
3. ZÁRUČNÍ DOBA Záruční doba na výrobky specifikované v této kupní smlouvě činí 36 měsíců od data dodání. 
4. TERMÍN PLNĚNÍ 
a/ Zboží bude dodáno v termínu do 31.10.2018. 
b/ Tento termín plnění je platný pouze v případě dodržení platebních podmínek a zároveň za podmínky zaslání potvrzené kupní smlouvy prodávajícímu do 14 dnů a zároveň za podmínky bezdlužnosti kupujícího vůči prodávajícímu z předchozích smluv, resp. že nedojde k odložení účinnosti této smlouvy podle čl. 8. b) této smlouvy. 
5. MÍSTO A ZPŮSOB DODÁNÍ 
a/ V případě dohody o zajištění dopravy prodávajícím bude zboží v dohodnutém termínu dodáno na sjednané místo určení, kterým se rozumí sklad či prostor pro vykládku kupujícího na sjednaném místě dodání zboží. Není-li doprava zajišťována prodávajícím, bude zboží v dohodnutém termínu připraveno k expedici v areálu závodu prodávajícího. 
b/ Pokud si kupující objednal u prodávajícího v souvislosti s dodávkou zboží také instalaci a montáž zboží na místě určení, musí kupující přesně informovat prodávajícího o místě instalace zboží, zajištění prostoru pro vykládku (rampa, apod. a zajištění přístupových cest pro nákladní automobil a dále pak funkční výtahy atd.). Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu vícenáklady z těchto prací vyplývající. V případě zajišťování vykládky a instalace zboží kupujícím, neodpovídá prodávající za mechanická poškození vzniklá při vykládce zboží na místě určení. 
c/ Kupující je povinen dodané zboží řádně od dopravce přebrat. Zjistí-li kupující, že došlo k poškození zboží, má právo jej nepřijmout nebo tuto skutečnost uvést do protokolu (nebo na dodací list) a nechat jej dopravci podepsat. Neučiní-li tak, na pozdější reklamace vad zboží způsobené dopravcem nebude brán zřetel.
d/ Okamžikem předání zboží kupujícímu přechází odpovědnost za škodu na zboží z prodávajícího na kupujícího.
6. SERVIS 
a/ Prodávající se zavazuje zajistit servisní služby v záruční i pozáruční době. Podmínky poskytování servisních služeb se budou řídit podmínkami servisní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. V případě neexistence smlouvy se budou podmínky servisní služby řídit obecnými obchodními podmínkami prodávajícího. 
7. NESPLNĚNÍ TERMÍNU PLNĚNÍ 
a/ Nedodá-li prodávající zboží ve výše stanoveném termínu, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího – zejména z důvodu odložení účinnosti podle čl. 8. b) této smlouvy, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat. 
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
a/ Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou. 
b/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (Zákon č.340/2015 Sb.) a po uhrazení veškerých nedoplatků kupní ceny, které kupující dluží prodávajícímu z předchozích smluv na dodávky kupujícím objednaného zboží nebo služeb.
c/ Změny a doplňky této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné. 
e/ Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami a za podmínky úplného zaplacení kupní ceny.
f/ V Případě sporu bude rozhodovat soud příslušný podle sídla prodávajícího. g/ Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku platného v době podpisu smlouvy.  
h/ Kupující i Prodávající souhlasí s uveřejněním této kupní smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede Kupující.  
Za prodávajícího:                                                        Za kupujícího:   
 
_______________________                                                  ________________________
Petr Smetana, Customer Service manager                 Ing. Petr Boťanský-ředitel Domova pro seniory Severní Terasa,p.o.
V Želevčicích, dne 16.8.2018                                     V Ústí nad Labem, dne 16.8.2018
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Záruka 36 měsíců                                                  
Dne:
Vystavil:
10.8.2018
Cerna Magdalena 
Upozornění zákazníkům: v tomto softwaru termín "brutto" znamená cenu s DPH, termín "netto" cenu bez DPH. Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163
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