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Společnost: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

IČO: 272 56 456, DIČ: CZ27256456 

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 35-3525450227/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019 

 

dále jen „prodávající“ na straně jedné, 

 

a 

 

Společnost: MEDORO s.r.o. 

IČO: 260 02 612 

DIČ: CZ26002612 

Se sídlem: Štrossova 567, 530 03 Pardubice 

Zastoupená: Ing. Kamil Kudelka, jednatel 

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19430 

 

dále jen „kupující“ na straně druhé, 

 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodli, jak stanoví tato: 

 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
dále jen „smlouva“ 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedeného zdravotnického 

přístroje: 

 magnetická rezonance Siemens Magnetom Avanto 1,5T, sériové číslo 26610, 

inv. číslo 9663, včetně RF klece, MR cívek, chlazení a MR kompatibilního 

monitoru vitálních funkcí a pulsního oxymetru 

(dále jen „přístroj“). 

1.2. Prodávající tímto za podmínek uvedených v této smlouvě převádí na kupujícího 

vlastnické právo k přístroji spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a 

příslušenstvím, jak stojí a leží (určeno úhrnem). Kupující přístroj za těchto 

podmínek přijímá do svého vlastnictví. 

1.3. Kupující bere na vědomí, že se jedná o prodej věci použité, která nemusí vykazovat 

veškeré vlastnosti věci nové. Kupující prohlašuje, že se podrobně seznámil 

s technickým stavem přístroje, který odpovídá jeho stáří a obvyklému opotřebení. 

V tomto stavu přístroj bez výhrad přijímá. 

2. Kupní cena a platební podmínky 

2.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně přístroje ve výši (obchodní tajemství),- Kč 

bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v aktuální platné výši. 

2.2. Kupní cena přístroje bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného prodávajícím. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne vystavení. 
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2.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny přístroje, je kupující povinen 

uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

3. Předání a převzetí přístroje 

3.1. Prodávající předá a kupující si převezme přístroj na pracovišti prodávajícího. O 

předání a převzetí přístroje bude sepsán písemný protokol. 

3.2. Kupující si na své náklady a nebezpečí zajistí přípravu transportní cesty, demontáž 

a přepravu přístroje z pracoviště prodávajícího. 

3.3. Kupující odpovídá za veškeré škody na zdraví a majetku osob, které by mohli 

vzniknout pří přípravě transportní cesty, demontáži a přepravě přístroje 

z pracoviště prodávajícího. Kupující prohlašuje, že má sjednané pojištění na krytí 

těchto škod. 

3.4. Přesný termín předání přístroje a zahájení jeho demontáže bude dohodnut zástupci 

smluvních stran. Přístroj musí být demontován a odvezen z pracoviště 

prodávajícího nejpozději do 17.9.2018. 

3.5. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu nezbytnou součinnost k přípravě 

transportní cesty, demontáži a odvozu přístroje z pracoviště prodávajícího. 

3.6. Vlastnické právo k přístroji a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího 

okamžikem předání přístroje prodávajícím. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.2. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy, včetně vzdání se písemné formy smlouvy, 

jsou možné pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

4.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

4.4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní stran 

obdrží po jednom. 

4.5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz toho připojují 

vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

V Mladé Boleslavi dne 5.9.2018  

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 

nemocnice Středočeského kraje 

JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

MEDORO s.r.o. 

Ing. Kamil Kudelka, jednatel 

 


