
"VN Brno - Přístrojovévybavení odbornýchoddělení 2018 - nákup"

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), ve znění
pozdějších předpisů

mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. 
Smluvní strany

1. Kupující:
sídlo:
jednající:
IČ:
mč:

Voj enská nemocnice Brno
Zábrdovická 3/3, 636 00 Brno
plk. Ing. Antonín Vodák, ředitel
60555530
CZ60555530

bank. spojení: ČNB
Č. účtu: 43-4034881/0710

2. Prodávající: MediCom, a.s. Praha
sídlo: Dobropolská 1240/2, 10200 Praha 15 - Hostivař
jednající: Ing. Jan Marek, CSc.
IČ: 00538078
mč: CZ00538078
bank. spojení: KB Praha
č. účtu: 107-4574370287/0100
zápis v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: u MS v Praze, odd. B216

II. 
Význam a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky a dalších služeb zakázky, která je realizována
v rámci veřejné zakázky s názvem "VN Brno - Přístrojové vybavení odborných oddělení 2018 -
nákup".

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na dodávky podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Pro realizaci předmětu koupě je kromě
této smlouvy závazná též nabídka prodávajícího, kterou předložil v rámci zadávacího řízení na část 7
veřejné zakázky s názvem: "Laser" (dále jen "NABÍDKA") a zadávací dokumentace, která byla
podkladem pro zpracování NABÍDKY, a to v rozsahu, v němž není, či nejsou v rozporu s touto
smlouvou.

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednání a
shodě uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen OZ), tuto smlouvu.

III. 
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka lékařských přístrojů typového označení / výrobce:
1.1. 1 ks laser LlGHT 4V výrobce Quanta Systém S.p.A.
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souhrnně označených pro účely této smlouvy jako "přístroje" nebo "přístroj".
1.3. Součástí dodávky je:

• doprava přístrojů do místa instalace vč. dopravních a manipulačních prostředků,
zabalení, vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy;

• instalace přístrojů a jejich zprovoznění;
• záruční doba v délce trvání podle čI. VIII. odst. 1 této smlouvy (tzv. plná záruka)

zahrnující veškeré náhradní díly a servisní práce po dobu záruční doby;
• provádění veškerého servisu a oprav v záruční době,
• technická podpora;
• manuál obsluhy zařízení v ČJ nebo AJ.

1.4. Zaškolení obsluh kupujícího

2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu
předmět koupě, uvedený v čl, III. odst. 1 a v čl. IV. této smlouvy, jakož i další služby součásti a
doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo
k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou. Kupující zaplatí kupní cenu a předmět koupě
převezme.

3. Předmětem této smlouvy je dále sjednání podmínek pro možné uzavření budoucí servisní
smlouvy na provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č, 3 této
smlouvy.

IV.
Předmět koupě

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka přístrojů typového označení podle čI. III
odst. 1.1. této smlouvy, technických parametrů a vlastností minimálně v rozsahu podle
specifikace požadované kupujícím v příloze č. 1 této smlouvy. Přesná specifikace přístrojů a
příslušenství dodávaných prodávajícím, která vyhovuje požadavkům kupujícího podle
přílohy č. 1 této smlouvy a zahrnuje technické parametry přístrojů podle čl. III odst. 1.1. této
smlouvy, je uvedena v příloze Č. 2 této smlouvy. Předmět koupě bude nový, dosud
nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi
dosaženému stupni technického pokroku.

2. Prodávající dodá přístroje dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti za
podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem a podle
zadávací dokumentace a NABÍDKY.

3. Součástí dodávky přístrojů je dále předání veškeré dokumentace vztahující se k přístrojům,
která je potřebná pro nakládání s přístroji a pro jejich provoz nebo kterou vyžadují příslušné
obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, zejména pak
prohlášení o shodě, technická dokumentace, pokyny pro údržbu, servisní knížka, apod.

V. 
Kvalitativní požadavky na přístroje

1. Přístroje musí splňovat požadavky kupujícího podle přílohy Č. 1 této smlouvy a dále veškeré
požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a českých a evropských norem
ČSN a EN. Přístroje budou dodány jako nové, ne repasované, ne demo verze.
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2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem přístrojů a že na přístrojích neváznou žádné věcné ani
právní vady.

VI.
Doba, místo, způsob a jakost plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat přístroje nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy.

2. Místem plnění je sídlo kupujícího.

3. O dodání přístrojů, včetně jejich instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné
funkčnosti a jeho předvedení v provozu kupujícího, zaškolení obsluhy kupujícího, předání
manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k přístrojům kupujícímu,
sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Za kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec
uvedený v čI. X. odst. 4 této smlouvy. Pokud budou přístroje dodávány po částech, sepíší
smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a
úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.

4. Nebezpečí za škodu na přístrojích a vlastnické právo k přístrojům přechází na kupujícího
okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce.

5. Prodávající je povinen písemně uvědomit o datu dodávky přístrojů pověřeného zaměstnance
kupujícího uvedeného v čI. X. odst. 4 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím
uskutečněním.

6. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud prodávající přístroj nedodá řádně a včas,
zejména pokud prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj je
poškozený nebo rozbitý, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo
neprovede činnosti podmiňující uvedení přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou
funkčnost.

VII.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se za přístroje zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

cena celkem bez DPH 1.650.000 Kč
DPH sazby 21 % 346.500 Kč
cena celkem vč. DPH 1.996.500 Kč
(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátšesttisícpětset korunčeských)

2. Úhrada celé kupní ceny bude kupujícím provedena na základě faktury - daňového dokladu
vystaveného prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku přístroje dle čI. VI.
odst. 3 této smlouvy, se splatností faktury do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
Úhradu faktury provede kupující bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený
v čI. I. odst. 2 této smlouvy. Úhradou kupní ceny se pro účely této smlouvy rozumí odepsání
příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude uskutečněna v Kč.

Obchodni podmíl1ky II strana 3



"VN Brno - Přístrojové vybavení odborných oddělení 2018 - nákup"

3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních
předpisů, jinak je kupující oprávněn, a to i opakovaně, vrátit ji prodávajícímu k opravě. Lhůta
splatnosti v takových případech běží až dnem doručení opravené faktury obsahující veškeré
náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů kupujícímu. Na
faktuře musí být uvedeny mj. též údaje o typovém označení a specifikace dodaného přístroje.

4. Kupní cena uvedená v či. VII. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. Č.

526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v
níž je zahrnuta doprava, instalace, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, zaškolení
obsluhy, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k přístrojům a veškeré další
náklady prodávajícího nutné ke splnění povinností kupujícího k dodávce přístrojů dle této
smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná. DPH bude účtována
v sazbě a výši platné ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

VIII.
Záruční podmínky a servis

1. Prodávající odpovídá za vady, které má přístroj v době jeho předání a dále za vady zjištěné po
celou dobu záruční lhůty. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj
vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp.
vlastnosti obvyklé. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet okamžikem oboustranného
podpisu předávacího protokolu dle či. VI. odst. 3 této smlouvy.

2. Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu plnou záruku na
dodané přístroje, tj. bezplatné opravy. Během trvání záruční doby není prodávající oprávněn
účtovat kupujícímu náklady na práce servisního technika, náklady na jeho dopravu, náklady
na náhradní díly, ani jakékoliv jiné náklady.

3. Prodávající je povinen nastoupit k odbornému zásahu na odstranění vady přístroje zjištěné
v záruční době do 48 hodin (reakční doba) od oznámení vady (reklamace) kupujícím.
Reklamace bude kupujícím uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo a potvrzena
elektronickou formou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové zprávy na níže
uvedenou adresu, a to v přiměřené lhůtě po zjištění vady kupujícím.

Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě do 4 pracovních dnů od
oznámení vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou
lhůtu k odstranění vady ze strany prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší
lhůta, která může být maximálně 2 týdny, prodávající je však povinen ve lhůtě 48 hodin od
oznámení vady předložit kupujícímu návrh na řešení opravy reklamované vady a sjednat
s kupujícím termín pro odstranění reklamované vady. V případě, že nedojde k dohodě o
termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna do 4 pracovních
dnů ode dne jejího oznámení (reklamace) kupujícím.

Ukáže-li se, že vada přístroje je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez
zbytečného odkladu bezplatně náhradní přístroj stejné kvality a parametrů, které byly
sjednány pro předmět koupě dle této smlouvy, a převést vlastnické právo k němu na
kupujícího.

4. Doba záruční doby se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení závady do provedení
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opravy.

5. Hlášení závad, reklamací a havárií přijímá prodávající na tel. č. 271 001 520 nebo e-mailové
adrese markmed@medicom.cz nebo datovou schránkou vcy57cz.

IX.
Sankčníujednání

1. V případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží v termínu dle článku VI. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý
den prodlení.

2. V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním vad dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy, je
povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den
prodlení.

3. V případě, že prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy, jejíž splnění
není zajištěno jinou smluvní pokutou, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03%
z celkové kupní ceny bez DPH stanovené v čl, VIL, odst. 1 této smlouvy za každý případ
porušení.

4. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny v termínu dle čl. VII. odst. 2 této
smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení dle příslušných právních
předpisů.

5. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to včetně škody, která
přesahuje smluvní pokutu.

X. 
Ostatní ujednání

1. Prodávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje,
utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i
po skončení platnosti této smlouvy. Plnění této povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u
všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy
použije.

2. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez
písemného souhlasu kupujícího.

3. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností
kupujícího poskytnout informaci o ceně zboží a název a sídlo prodávajícího. Prodávající si je
vědom skutečnosti, že kupující, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu
zadavatele nebo v registru smluv úplné znění kupní smlouvy vč. všech dodatků a příloh.

Obchodní podmínky II stranil 5



"VN Brno - Přístrojové vybavení odborných oddělení 2018 - nákup"

Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných
zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje
svůj souhlas.

4. Kupující pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
Mgr. Alois [okeš, tel. 973 445543, e-mail: ajokes@vnbrno.cz
Ing. Jiřina Valkovičová, tel. 973 445690, e-mail: jvalkovicova@vnbrno.cz

5. Prodávající pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
a. vedoucí zakázky Ing. Jan Marek, CSc., tel: 271 001524, e-mail: marekremedicom.cz
b. zástupce vedoucího zakázky Ing. Michaela Marková, tel: 271 001 520, e-mail:

markova@medicom.cz

6. Ke změně pověřených pracovníků postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným
dopisem, a to nejpozději do tří dnů, kdy k takové změně dojde.

7. V případě, že v období mezi podpisem této smlouvy a předáním přístroje dojde k výrobě
vyšší verze přístroje nebo jeho části, může prodávající po předchozím písemném souhlasu
kupujícího dodat za podmínek uvedených v této smlouvě kupujícímu tuto vyšší verzi
přístroje, a to bez navýšení kupní ceny, při zachování lhůty předání přístroje, při zachování
totožných nebo lepších parametrů přístroje oproti parametrům přístroje původně sjednaným
v této smlouvě.

8. V souladu s § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je prodávající povinen
poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu
finanční kontroly.

9. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy
po dobu nejméně 10 let ode dne podpisu smlouvy. Prodávající se zavazuje zajistit stejné
podmínky u poddodavatele, pokud jeho služeb k plnění předmětu smlouvy využije.

10. Tato smlouva podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, podléhá
povinnosti uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě citovaného zákona. Smluvní
strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy. Uveřejnění této smlouvy v registru
smluv postupem podle citovaného zákona zajistí kupující.

XI.
Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969a § 2002 - 2005 OZ.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i právní vztahy smluvních stran z ní
vyplývající a jejím textem výslovně neupravené se řídí OZ.

2. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
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3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha Č. 1 - Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím
Příloha Č. 2 - Specifikace dodávaných přístrojů
Příloha Č. 3 - Sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na pozáruční servis
přístrojů

4. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným,
neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této
smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové
nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude
nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou
cestou.

6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými
zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě, vyjma změny
pověřených pracovníků dle čI. X. odst. 4 a 5 této smlouvy. Všechny dodatky, které budou
označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.

8. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015
Sb., o registru smluv, v účinném znění. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné
vedlejší ujednání.

V Praze dne 1.8.2018 v q 10 ~OÁá>V Brne dne .

Za kupujícího'

pl
ředitel VN Brno

® MEDICOM a.s., Praha 
Dobropolská 12

MEdiCom 10200 PRAHA 10
ekc:iov6 3po1el.no,l m
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím

Minimální technické požadavky <technické parametry)
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Příloha Č. 2 Kupní smlouvy
Specifikace dodávaných přístrojů
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Příloha Č. 3 Kupní smlouvy
Sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na pozáruční servis přístrojů


