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KUPNi SMLOUVA č. 201817
uzavřená podle § 2MB a následujících oběanskěho zákoníku

i. Smluvní strany
vsetínská nemocnice a.s.
se sídlem: Nemocniční 855. Tř55 01 Vsetín
zastupující: lng. Věra Prouskova. ílA. místopředsedkyně představenstva
l'ĹÉ: 288Y1888
DIČ: zeszíooa
bankovní spojeni: UniCredit Bank
Číslo uctu:
zapsána v obchodním rejstříku u Krajskěho soudu v Ostravě1 oddíl B-. vložka 29-518
osoba jednajici ve věcech plnění těto smlouvy: vedouci provozního
odborue-maii: . tel. . mob.
dále jako „Prodávající“

a

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
se sídlem: Havliěkovo nábřeží '500. 282 ?5 Zlin
zastoupená: lv'lUDr. Radomírem ľvlaráěkem předsedou představenstva

_ lng. Vlastimilem Vajdákem. clenem představenstva
ıc: 2m sl esa
DIČ: CZ 2ì'8 B1 888
bankovní spojeniI |ČSCIB. a- s.
cislo uctu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeněm Krajskym soudem v Brně: oddíl B. vložka 443?
osoba jednajici ve věcech plnění těto smlouvy: vedouci provozního
odboru. e-mail: tel. . mob.
dále jako „Kupující“

li. Předmět smlouvy

Prodávající prohlašuje. ze je vyluěnym vlastníkem souboru movítych věci dále
specifikovanych v příloze ě.1. kterě jsou předmětem těto kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje za podmínek uvedenych v těto smlouvě soubor movitych věci
kupujícímu předat a kupující se zavazuje uvedeny soubor movitych věci od prodávajícího
převzít do svěho vlastnictví a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

III. Kupní cena a zpùsob jeji úhrady

Smluvní strany se dohodly. ze kupní cena se sjednává jako souěet dohodnutych cen
jednotlivych poiożek předmětu těto smlouvy uvedenych v příloze ě. 1 v celkově vyěi

285 800,00 Kč lslovy: dvě stě osmdesát pět tisic korun ceskych).



Veěkerě položkv. kterě jsou předmětem těto kupní smlouvyr bvljr prodávajícím pořizenv za
áěelem zajiětění plnění osvobozeněho od daně podle § 51 a § 58 zákona ě. 235í2004
Sb.. o dani z přidaně hodnotv. bez nároku na odpoěet daně na vstupu. Z Toho duvodu
je kupní cena stanovena věetně DPH.

Kupujicí uhradí prodávajícímu kupní cenu na základě fakturv vvstaveně prodávajícím
převodem na jeho LĹıěet vedenýr u UCB as. ě. . a to 3U' dnu ode dne
vystavení fakturv.

IV. Technícký* stav prodávaných věcí

Prodávající prohlaěuje. že věci pořídil jako nově a jsou užívánv od dobv uvecíeně v příloze
ě. 1. Věechnv položkv předmětu kupní smlouvv jsou funkěni ve stavu odpovídajícím
zpusobu a době užívání. Prodávající dále prohlaěuje. že rnu není známá žádná vada na
věcech. se kterou bv měl kupujícího seznámit.
Kupujicí prohlašuje. že se formou fvzickě prohlidkv seznámil se stavem věci před jejich
převzetím. že je s ním srozuměn a nemá vuěi prodávajícímu ve vztahu ke stavu
prodávaných věci dalěich požadavku. Převzetim věci přechází na kupujícího nebezpečí
ěkodv na věcech. svvjimkou ěkod vzniklých vdusledku skrvtvch vad vzniklých před
převzetím věcí.

V. Dodací podminky, dokumentace

Smluvní stranv se dohodlv. že prodávající předá oprávněněmu zástupci kupujícího celjir
soubor prodávaných věcí jednorázově na pracoviěti centra klinickě onkologie.
nacházejícim v 5. NP budovv poliklinikv. na adrese Nemocniěni §45. F5501 Vsetín. dne
1.10.2018.

ˇv'I. Závěreěríá ustanovení

Tato smlouva je platná a uěínná dnem jejího podepsání oprávněnvmi zástupci obou
smluvních stran.
Tato smlouva je vvhotovena ve dvou vvhotovenich. z nichž každá strana obdrží po
jednom.
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Vsetinská nemocnice a.s. Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

ing. vera ernusknvs. ivıexflíL rvíuor. Radomir Mašín-:šek
mistopředsedkvně představenstva předseda představenstva

Ing. víaskm vajdák
ělen pře tavenstva




