KUPNÍ SMLOUVA
č. 9 - Motodlahy
uzavřená podle § 409 - 470 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
Článek I.
Smluvní strany

[● Uchazeč doplní svoji obchodní firmu, název či jméno ●]
se sídlem: [● Uchazeč doplní své sídlo či místo podnikání ●]
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném [● Uchazeč doplní rejstříkový soud, u něhož je zapsán ●]
soudem v [● Uchazeč doplní sídlo rejstříkového soudu ●], oddíl [● Uchazeč doplní oddíl, ve kterém je
zapsán ●], vložka [● Uchazeč doplní vložku odpovídají jeho zápisu v obchodním rejstříku ●]
IČ: [● Uchazeč doplní své IČ ●]
DIČ: [● Uchazeč doplní své DIČ ●]
Jejímž/jehož jménem jedná [● Uchazeč doplní jméno či jména osob, které podepisují tuto smlouvu jeho
jménem, s uvedením její/jejich funkcí (v případě (členů) statutárního orgánu) či s odkazem na zmocnění,
na jehož základě podepisuje/í tuto smlouvu ●]
Bankovní spojení: [● Uchazeč doplní své bankovní spojení ●]
(dále jen „prodávající“)
a

NEMOS SOKOLOV s.r.o.
se sídlem: Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 PRAHA 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170975
IČ: 24747246
DIČ: CZ24747246
jejímž jménem jedná Mgr. David Soukup, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 239829267/0300
(dále jen „kupující“)
Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednání a shodě
uzavírají smlouvu v tomto znění:
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Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této kupní smlouvy je dodání 5 ks motodlah pro dolní končetiny, 2 ks motodlah
pro horní končetiny, 2 ks motomedů pro horní a dolní končetiny a 3 ks přenosných motomedů dle
nabídky podané dne [● Uchazeč doplní datum podání nabídky na Veřejnou zakázku] v rámci
zadávacího řízení „VYBAVENÍ IKTOVÉHO CENTRA NEMOS SOKOLOV S.R.O. - MOTODLAHY“
(dále pro účely této smlouvy „Zboží“). Přesná specifikace Zboží, jeho vybavení, součásti a příslušenství
jsou uvedeny ve věcné specifikaci, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění dopravy do místa plnění, montáže, instalace a uvedení
Zboží do provozu, předvedení jeho funkčnosti, zaškolení obsluhy v souladu se zákonem č. 123/2000
Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, likvidace obalů a odpadu a předání
dokumentace ke Zboží.
2. Prodávající se zavazuje Zboží, které je předmětem plnění této kupní smlouvy, dodat kupujícímu.
Dodání Zboží se uskuteční jeho převzetím kupujícím na základě předávacího protokolu podepsaného
oběma smluvními stranami (dodacího listu). Vzor protokolu (dodacího listu) je obsažen v příloze č. 2
této smlouvy. Součástí dodávky je i předání další dokumentace, která se ke Zboží vztahuje, a to
zejména: faktura – daňový doklad, záruční list, návod k obsluze v českém jazyce v listinné i elektronické
podobě, prohlášení o shodě, příp. další příslušná dokumentace.
3. Kupující se zavazuje řádně Zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu uvedenou v této
smlouvě.
4. Prodávající prohlašuje, že se jedná o zboží nové, nepoužité, originálně zabalené.
5. Vlastnické právo ke Zboží (vč. veškerého příslušenství) a nebezpečí škody na Zboží přechází na
kupujícího okamžikem podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Článek III.
Kupní cena, platební podmínky

1. Celková kupní cena je sjednána ve výši: [● Uchazeč doplní nabídkovou cenu včetně DPH,
vyjádřenou čísly ●] Kč, slovy [● Uchazeč doplní nabídkovou cenu včetně DPH, vyjádřenou slovy ●].
Takto sjednaná cena obsahuje DPH se sazbou v zákonné výši a v částce [● Uchazeč doplní částku
DPH, vyjádřenou čísly ●] Kč. Cena bez DPH činí [● Uchazeč doplní nabídkovou cenu bez DPH,
vyjádřenou čísly ●] Kč.
Ve sjednané ceně je zahrnuta cena Zboží, doprava Zboží do místa plnění, jeho montáž, instalace,
uvedení Zboží do provozu, předvedení Zboží, zaškolení obsluhy v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb.,
o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, náklady na osvědčení zkušebního provozu
– startovací kity nebo jiný spotřební materiál potřebný k provozu, likvidace obalů a odpadu, jakož i
veškeré další náklady spojené s dodávkou Zboží kupujícímu.
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2. Cena je sjednána dohodou účastníků smlouvy dle zák. 526/90 Sb., o cenách, jako cena pevná,
konečná a nepřekročitelná. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na účet prodávajícího s uvedením
variabilního symbolu č. faktury - daňového dokladu prodávajícího.
3. Cena je splatná po dodání Zboží, tj. po provedení jeho instalace u kupujícího, včetně jeho uvedení do
provozu, předvedení, zaškolení obsluhy v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, osvědčení zkušebního provozu, zaškolení obsluhy a likvidaci
obalů a odpadu, a po podepsání předávacího protokolu potvrzujícího provedení dodávky a protokolu o
zaškolení obsluhy v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to jednorázově do 30 dnů od doručení faktury prodávajícím.
4. Platbu kupující provede na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
5. Veškeré platby, které mají být dle této smlouvy učiněny, budou provedeny v české měně, na základě
Prodávajícím vystaveného řádného daňového dokladu. Daňový doklad musí obsahovat registrační číslo
projektu, tj. CZ.1.06./3.2.01/08.07652 a název projektu: Pořízení a obnova přístrojového vybavení
Iktového centra Nemos Sokolov s.r.o.

Článek IV.
Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží odpovídající popisem a funkčností technické specifikaci
obsažené v příloze č. 2 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „VYBAVENÍ IKTOVÉHO CENTRA
NEMOS SOKOLOV S.R.O. - MOTODLAHY“, stejně jako věcné specifikaci uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy, včetně všech součástí a příslušenství.
2. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje Zboží instalovat v prostorách Nemocnice
v Sokolově, na oddělení, které bude určeno kupujícím při dodávce Zboží, toto Zboží řádně zprovoznit,
provést školení personálu kupujícího ohledně užívání a údržby tohoto Zboží v souladu se zákonem č.
123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a toto Zboží včetně
vyplněného záručního listu, návodů k obsluze a prohlášení o shodě kupujícímu řádně předat, a to
nejpozději do 8 týdnů od uzavření této smlouvy. Prodávající je povinen provést školení personálu
kupujícího ohledně užívání a údržby Zboží v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v den převzetí Zboží kupujícím.
3. Vlastní instalace musí být provedena tak, aby splňovala všechny podmínky nutné k bezpečnému
provozování ve zdravotnickém zařízení.
4. O předání a převzetí Zboží bude pořízen předávací protokol, který musí být podepsán zástupcem
prodávajícího a zástupcem kupujícího. Vzor předávacího protokolu tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Protokol o zaškolení obsluhy v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve
znění pozdějších předpisů, spolu s dokladem o likvidaci obalů a odpadu týkajících se Zboží, vyhotoví
prodávající a podepsaný ho doručí k podpisu kupujícímu, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne
dodání Zboží. Vzor protokolu tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
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5. Po uplynutí záruky bude prodávajícím zajištěn servis na Zboží včetně generálních oprav, BTK,
dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu spolu s poradenskou službou po dobu nejméně 8 let a
za cenu obvyklou v České republice v daném čase a pro srovnatelný typ opravy a přístroje.
6. Prodávající prohlašuje, že ručí v plném rozsahu za škody způsobené neodborným postupem svých
zaměstnanců.
7. Pokud by někdo vůči kupujícímu uplatňoval jakoukoliv pohledávku či jiné právo vzniklé před
převodem vlastnického práva ke Zboží spojené s vlastnictvím Zboží, zavazuje se prodávající, že
pohledávku zaplatí, či jiné právo uspokojí ze svého a dále že kupujícímu nahradí případně vzniklou
škodu.
8. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. Prodávající se zavazuje tuto povinnost dodržovat.
9. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku
závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2023. Po tuto dobu je prodávající povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním této smlouvy.
[10. ● Podává-li nabídku více osob společně, doplní následující prohlášení: Osoby uvedené v záhlaví
této smlouvy jako prodávající se zavazují plnit veškeré povinnosti stanovené v této smlouvě společně a
nerozdílně. Společně a nerozdílně budou zavázány plnit také jakékoliv závazky vzniklé v důsledku
prodlení či jiného porušení povinností stanovených v této smlouvě či s touto smlouvou související. ●]

Článek V.
Prohlášení prodávajícího

1. Prodávající prohlašuje, že ke dni účinnosti této smlouvy
a) proti němu není vedeno exekuční řízení,
b) proti němu není vedeno insolvenční řízení,
c) uzavřením této smlouvy nezkracuje uplatnění pohledávky třetí osoby (§ 42 občanského
zákoníku).
Prodávající prohlašuje, že k okamžiku bezprostředně přecházejícímu předání Zboží kupujícímu
a) bude výlučným vlastníkem Zboží;
b) bude kupní cena za Zboží případnému předchozímu vlastníku řádně uhrazena.
c) nebude Zboží zatíženo jakýmkoliv právem třetí osoby;
d) nebude vůči třetím osobám v postavení dlužníka pro závazky, které by mohly být
uspokojeny z hodnoty Zboží.
2. Prodávající dále prohlašuje, že Zboží a jeho instalace v místě plnění smlouvy vyhovují požadavkům,
stanoveným platnou legislativou, zejména zákonu č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích,
v platném znění, a jeho prováděcími vyhláškami.
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Článek VI.
Povinnosti kupujícího

1. Kupující pověřuje rozhodováním o detailech instalace Zboží a jeho převzetím, včetně podpisu zápisu
o předání a převzetí Zboží a o provedení školení personálu kupujícího v souladu se zákonem č.
123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, následujícího zaměstnance:

Ing. Jan Roudnický, biomedicínský inženýr, jan.roudnicky@nemosok.cz, tel.: 736 514 025

2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží, pokud nejsou splněny podmínky stanovené
smlouvou pro jeho řádné převzetí. Rozhodnutí o odmítnutí převzetí, včetně uvedení důvodů tohoto
odmítnutí, musí být uvedeno v písemném zápise o předání a převzetí Zboží. Náklady na dodání a odvoz
odmítnutého Zboží hradí Prodávající.
3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu případné uplatnění práva ke
Zboží třetí osobou s uvedením jeho povahy

Článek VII.
Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost Zboží v trvání [● Uchazeč doplní délku záruční
doby, minimálně v délce trvání 24 měsíců ●] měsíců ode dne převzetí Zboží kupujícím, tj. ode dne
podpisu předávacího protokolu.
2. Projeví-li se v záruční době na Zboží závada, oznámí kupující tuto skutečnost prodávajícímu na jeho
fax [● Uchazeč doplní faxové číslo, na nějž je možno hlásit vady Zboží ●] nebo e-mail [● Uchazeč
doplní e-mailovou adresu, na niž je možno hlásit vady Zboží ●] nebo písemně na jeho adresu [●
Uchazeč doplní adresu, na niž je možno hlásit vady Zboží ●] s popisem závady. Pokud prodávající
nebude moci na základě popisu identifikovat příčinu závady a její nápravu zajistit odbornou radou, vyšle
svého odborného zástupce ke zjištění reklamované závady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení.
Pokud odborný zástupce prodávajícího nebude moci po předvedení závady její příčinu opravit na místě,
sepíše protokol, obsahující přesný popis reklamované závady a zprávu o tom, jakým způsobem a v jaké
lhůtě bude závada odstraněna.
3. Nebude-li možné závadu na Zboží v záruce odstranit do 3 dnů ode dne doručení oznámení
kupujícího o výskytu vady, je kupující oprávněn na prodávajícím žádat, aby mu ve lhůtě 3 dnů bylo
poskytnuto náhradní Zboží, a to ve zcela stejném provedení a funkčnosti či svým provedením a
funkčností srovnatelné.
4. Neodstraní-li prodávající závadu nebo nedodá-li náhradní Zboží ve lhůtách uvedených výše a
kupující nebude v důsledku toho moci provádět prostřednictvím Zboží standardní rozsah výkonů, má
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kupující nárok na náhradu škody ve formě smluvní pokuty, jejíž výše bude činit 500,- Kč za každý, byť
započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu jiné škody způsobené nemožností Zboží řádně
užívat tím nedotčen.
5. Projeví-li se v záruční době na Zboží třikrát stejná závada, je kupující oprávněn na prodávajícím
žádat, aby mu bylo poskytnuto jiné nové Zboží stejného typu a ceny. Nebude-li nové Zboží dodáno ve
lhůtě 3 dnů ode dne doručení oznámení kupujícího o třetím výskytu závady, má kupující nárok na
náhradu škody obdobně jako v odst. 4 tohoto článku.
6. Záruční servis bude prodávající provádět bezplatně. Součástí záručního servisu se rozumí rovněž
bezplatné provádění bezpečnostně technických prohlídek dle zákona č. 123/2000 Sb. a dodání tzv.
Maintenance Kit (tj. příslušného spotřebního materiálu předepsaného výrobcem k řádnému užívání a
údržbě daného přístroje), a to v intervalu, určeném výrobcem. Prodávající prohlašuje, že před uplynutím
záruční doby předloží kupujícímu návrh pozáručních servisních podmínek.

Článek VIII.
Odstoupení od smlouvy a sankce

1. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou celé kupní ceny nebo její části delším 30
kalendářních dnů, je prodávající po písemné výzvě a po stanovení a marném uplynutí přiměřené lhůty
k úhradě dlužné částky oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním Zboží delším než 20 dnů, je kupující oprávněn
od této smlouvy odstoupit.
3. V případě, že během záruční doby nebude možno kupujícím řádně dané Zboží užívat po dobu
v souhrnu delším 30 kalendářních dnů, je kupující po písemné výzvě a po stanovení a marném uplynutí
přiměřené lhůty k nápravě závadného stavu oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. V případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v čl. V. této smlouvy ukáže
nepravdivým, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod
odstoupení, podpis odstupující smluvní strany musí být úředně ověřen a k oznámení o odstoupení musí
být připojeny doklady dokládající důvod odstoupení, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy
neplatné. Tato kupní smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení
druhé smluvní straně.
6. Odstoupením se tato kupní smlouva ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vše, co podle této
smlouvy dostaly.
7. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím za každý den prodlení s dodáním Zboží smluvní
pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny Zboží dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, a to za každý den
prodlení.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody
převyšující smluvní pokutu zaplacenou prodávajícím. Prodávající je si vědom toho, že kupujícímu může
pozdním dodáním Zboží vzniknout zejména škoda spočívající ve ztrátě dotace z Integrovaného
operačního programu, kterou kupující na pořízení Zboží získal.

Článek IX.
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Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném
znění, dohodly, že tato smlouva, jakož i právní vztahy z této smlouvy vyplývající, se řídí obchodním
zákoníkem v platném znění.
2. Právní vztahy z této smlouvy se řídí právem České republiky.
3. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou
exemplářích.
4. Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávacích dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit
podmínky a obsah této smlouvy. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech součástí této smlouvy a
smluv a jiných právních úkonů s ní souvisejících.
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě číslovaných, a oprávněnými zástupci obou
smluvních stran podepsaných, dodatků. Všechny dodatky se stávají nedílnými součástmi této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné vůle a v souladu s jejich
zájmy a na důkaz toho připojují podpisy svých statutárních zástupců.
7. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost připojením podpisu obou smluvních stran.

V ……………….. dne ………...2013

………................................................
prodávající:
[● Uchazeč doplní svoji firmu, název
nebo jméno a jména osob jednajících
jeho jménem či za něj, včetně jejich funkcí
či odkazu na zmocnění k podpisu této smlouvy●]

V Sokolově dne ……..…….2013

…………….................................................
kupující:
NEMOS SOKOLOV s.r.o.
Mgr. David Soukup
jednatel
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Příloha č.1 Kupní smlouvy – Specifikace Zboží

katalogové
číslo

název, typové označení Zboží

počet
kusů

cena v Kč
bez DPH

DPH sazbou
v zákonné
výši v Kč

cena celkem
v Kč vč. DPH

Vybavení, součásti a příslušenství
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Příloha č.2 Kupní smlouvy – Vzor předávacího protokolu

Předávací protokol
Dodavatel
IČ
DIČ
Adresa
tel:
email:
Smlouva/objednávka č.:
Faktura č.:

Odběratel: NEMOS SOKOLOV s.r.o.
IČ: 247 47 246
DIČ: CZ24747246
Adresa: Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2,
170 00
tel: + 420 736 514 025
email: jan.roudnicky@nemosok.cz
Místo určení:
Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, Sokolov
Pavilon [***]

Datum vystavení
předávacího protokolu:
Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu
s Kupní smlouvou č. 9 - Motodlahy
Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):
Označení zboží v rozpočtu projektu
(kód + název)

Označení zboží v
kupní smlouvě a na
faktuře

Typ přístroje, výrobce

2.1.10 Přístroje pro trénink pohybu
paret. končetin: Motodlaha pro DKK
kolenní a kyčelní kloub, 5ks.
2.1.11 Přístroje pro trénink pohybu
paret. končetin: Motodlaha pro HKK
ramenní kloub, 2ks.
2.1.12 Přístroje pro trénink pohybu
paret. končetin: Motomed pro HKK a
zároveň DKK, 2ks.
2.1.13 Přístroje pro trénink pohybu
paret. končetin: Motomed přenosný
pro pacienty upoutané na lůžko, 3ks.
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Dodané výrobky a příslušenství:
Příslušenství obecný název

Příslušenství typ

Výrobní číslo Výrobce

Počet

Cena/kus
s DPH

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 123/2000 Sb. je garantován po dobu [***]
měsíců, firmou [***].
Zboží předal:
datum:
podpis:

Zboží převzal:
datum:
podpis:
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Příloha č. 3 Kupní smlouvy – Vzor protokolu o zaškolení obsluhy v souladu se zákonem č.
123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů

Protokol o zaškolení obsluhy v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o
zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
Dodavatel
IČ
DIČ
Adresa
tel:
email:

Odběratel: NEMOS SOKOLOV s.r.o.
IČ: 247 47 246
DIČ: CZ24747246
Adresa: Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2,
170 00
tel: + 420 736 514 025
email: jan.roudnicky@nemosok.cz

Dodavatel tímto prohlašuje, že poskytl dne [***] odběrateli ve vztahu ke zboží, dodanému odběrateli
dodavatelem na základě Kupní smlouvy č. 9 – Motodlahy ze dne [***] zaškolení personálu ohledně
zacházení se zdravotnickými prostředky, které proběhlo dle zákona č. 123/2000 Sb, o zdravotnických
prostředcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaškolení“). Zaškolení bylo bezplatné.
Odběratel provedení Zaškolení potvrzuje.
Přílohou tohoto protokolu jsou doklady o likvidaci obalů a odpadů souvisejících s výše uvedeným
zbožím.

Dodavatel:
datum:
podpis:

Odběratel:
datum:
podpis:
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Zaškolené osoby:

Datum

Jméno

Podpis

Dne ……………….. zaškolil ………………………………………………………….
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