Smluvní strany
Obchodní firma:
IČ:
Sídlem:
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

……………………1
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

Kontaktní osoba:

…………………………….

dále jen jako „prodávající“ na straně jedné
a
Název:
IČ:
DIČ:
Sídlem:
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Nemocnice Na Homolce
00023884
CZ00023884
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol
MUDr. Vladimírem Dbalým, MBA, ředitelem nemocnice,
ČSOB, a.s. Praha 5
5012-1816024093/0300

Kontaktní osoba:

Ing. Martina Nejepsová

dále jen jako „kupující“ na straně druhé

se v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato

KUPNÍ SMLOUVA
NA ZDRAVOTNICKÝ PŘÍSTROJ
(dále jen „Smlouva“)
č. 126/11

1.

1

Postavení smluvních stran

Uchazeč doplní potřebné identifikační údaje.
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1.1. Prodávající2 je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
……………., v oddíle …, vložka ……….. Výpis prodávajícího z obchodního rejstříku
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že výpis je aktuální a veškeré
údaje v něm obsažené odpovídají skutečnému stavu.
1.2. Kupující je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo
zdravotnictví České republiky, a jež je zřízená zřizovací listinou vydanou podle
ust. § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
předpisů, a podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 1.8.2001 č.j.:
16037/2001. Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno 10.5.2007 pod č.j. MZDR
2942/2007.

2.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu
zdravotnický přístroj ……………………………….3, jehož bližší specifikace včetně
specifikace technické je přílohou č. 2 (technická dokumentace Zdravotnického přístroje)
této smlouvy (dále jen „Zdravotnický přístroj“), převést vlastnické právo
k Zdravotnickému přístroji na kupujícího, a vzájemný závazek kupujícího uhradit
prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dodaného Zdravotnického přístroje.

3.

Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupní cena4 za prodej Zdravotnického přístroje dle této smlouvy byla stanovena
dohodou smluvních stran ve výši celkem ………………………. Kč
(slovy…………………. korun českých). Ke sjednané ceně bude připočtena zákonná
DPH ve výši ………………………. Kč. Celková kupní cena s DPH je ve výši
………………………. Kč (slovy…………………. korun českých).
3.2. Kupní cena je konečná a neměnná a zahrnuje všechny náklady související s předáním
Zdravotnického přístroje. Náklady jsou zejména náklady na dopravu Zdravotnického
přístroje na adresu sídla kupujícího, vyclení, instalaci a zaškolení kupujícím určených
osob v sídle kupujícího (obsluhující personál).
3.3. Kupní cena je splatná ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktura)
kupujícímu. Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
3.4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platným k datu
uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví platném
k témuž datu. Na faktuře bude uvedeno číslo této smlouvy, specifikace zboží a uvedení
jeho množství a jednotkové ceny. Faktura bude rovněž obsahovat údaj o místě dodání,
tj. předání, Zdravotnického přístroje. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání
Zdravotnického přístroje.
3.5. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní
nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě, nebo bude neúplná a nesprávná,
2

Uchazeč doplní potřebné identifikační údaje.
Uchazeč uvede název a typ zdravotnického přístroje
4
Uchazeč doplní kupní cenu, která odpovídá nabídkové ceně předložené v rámci výběrového řízení.
3
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je jí (nebo její kopii) kupující oprávněn vrátit prodávajícímu k opravě či doplnění a
nedostává se do prodlení s úhradou kupní ceny. Od doručení opravené faktury začíná
běžet nová lhůta splatnosti.

4.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Prodávající se podpisem této smlouvy zavazuje dodat kupujícímu v souladu s touto
smlouvou Zdravotnický přístroj specifikovaný v čl. 2.1. této smlouvy a převést na
kupujícího vlastnické právo ke Zdravotnickému přístroji.
4.2. Prodávající se dále zavazuje společně s převodem vlastnického práva ke
Zdravotnickému přístroji předat kupujícímu veškerou dokumentaci ke Zdravotnickému
přístroji, sloužící k řádnému užívání Zdravotnického přístroje, k jeho uvedení do
provozu a k jeho údržbě. Prodávající je zejména povinen předat kupujícímu návod
k obsluze Zdravotnického přístroje v českém jazyce, a to v listinné podobě (2 ks) a
v elektronické podobě (1 ks), jakož i v anglickém jazyce a CE certifikát (Prohlášení o
shodě).
4.3. Prodávající je povinen v technické specifikaci Zdravotnického přístroje, která je
přílohou č. 2 této smlouvy uvést rovněž zařazení Zdravotnického přístroje do
klasifikační třídy dle nařízení vlády č. 336/2004 Sb., včetně specifikace intervalu
periodických bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb., o
zdravotnických prostředcích.

5.

Prohlášení prodávajícího

5.1. Prodávající prohlašuje, že Zdravotnický přístroj, jehož dodání je předmětem této
smlouvy, má vlastnosti uvedené v této smlouvě, zejména v její příloze č. 2, a vlastnosti,
které jsou pro takové zdravotnické prostředky obvyklé, a že si tyto vlastnosti uchová
v záruční době dle čl. 8.3. této smlouvy.
5.2. Prodávající dále prohlašuje, že Zdravotnický přístroj, jehož dodání je předmětem této
smlouvy, splňuje technické, hygienické, veterinární, bezpečnostní a další standardy dle
předpisů Evropského společenství a odpovídá požadavkům stanoveným právními
předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními
ČSN, které se vztahují k předmětu plnění, zejména, že splňují podmínky dle zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle nařízení vlády č. 336/2004
Sb., kterou se stanoví technické požadavky na Zdravotnické prostředky, ve znění
pozdějších předpisů a dále, že bylo certifikační autoritou uděleno Zdravotnickému
přístroji označení shody (CE).
5.3. Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu
založeného touto smlouvou.

6.

Dodací podmínky

6.1. Prodávající se zavazuje dodat Zdravotnický přístroj kupujícímu nejpozději do ……… 5
na adresu sídla kupujícího. Součástí předání Zdravotnického přístroje je zaškolení
obsluhujícího personálu. O předání a převzetí Zdravotnického přístroje, včetně
zaškolení obsluhujícího personálu, bude sepsán protokol.
5
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Kupní smlouva na zdravotnický přístroj

Strana 3 (celkem 7)

6.2. Dodání Zdravotnického přístroje (den, hodina) bude prodávajícím kupujícímu sděleno
alespoň jeden týden předem. Nebude-li tato lhůta dodržena, je kupující oprávněn
převzetí Zdravotnického přístroje odmítnout.
6.3. Kupující není povinen Zdravotnický přístroj převzít, pokud při předání vykazuje vady.

7.

Přechod vlastnického práva k věci, přechod nebezpečí škody na věci
a poskytnutí licence

7.1. Vlastnické právo ke Zdravotnickému přístroji přechází na kupujícího při předání
Zdravotnického přístroje kupujícímu.
7.2. Nebezpečí škody na Zdravotnickém přístroji přechází na kupujícího v okamžiku
převzetí zboží kupujícím.

8.

Záruka za jakost

8.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady, které má Zdravotnický přístroj v době jeho
protokolárního předání a za vady, které se vyskytnou během záruční doby. Prodávající
rovněž odpovídá za vady Zdravotnického přístroje, které vznikly až po jeho dodání,
pokud tyto způsobil porušením svých povinností. Vadou Software se rozumí zejména
situace, kdy určitá funkce a/nebo součást Software je nefunkční.
8.2. Prodávající přejímá závazek, že dodaný Zdravotnický přístroj bude po celou záruční
dobu způsobilý pro použití k jeho obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti
vyžadované právními předpisy Evropského společenství a právními předpisy České
republiky a další vlastnosti obvyklé pro tento Zdravotnický přístroj.
8.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Zdravotnického přístroje ve smyslu
ustanovení § 429 obchodního zákoníku, a to po dobu ….6 měsíců. Záruční doba počíná
běžet od dne protokolárního převzetí Zdravotnického přístroje kupujícím.
8.4. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní
pokutu.

9.

Instalace, záruční a pozáruční servis

9.1. Instalace a zprovoznění Zdravotnického přístroje je podmínkou řádného předání
Zdravotnického přístroje kupujícímu. Nesplnění této povinnosti prodávajícího
opravňuje kupujícího převzetí dodaného Zdravotnického přístroje odmítnout.
9.2. Záruční a pozáruční servis zajišťuje prodávající.
9.3. Prodávající je povinen zahájit odstraňování nahlášené vady Zdravotnického přístroje
v pracovních dnech do 24 hodin od nahlášení, v ostatních dnech do 48 hodin od
nahlášení.
9.4. Prodávající je povinen odstranit nahlášenou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů od
nahlášení vady kupujícím. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou
formou. Vady, v jejichž důsledku by kupujícímu mohla vzniknout škoda, je prodávající
povinen odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění kupujícím.

6
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9.5. Po dobu trvání záruční doby je prodávající povinen provádět bezplatně veškeré nutné
preventivní prohlídky Zdravotnického přístroje v rozsahu dle platných právních
předpisů.
9.6. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně. Kupující je
oprávněn nahlásit prodávajícímu vady Zdravotnického přístroje i prostřednictvím faxu
na těchto faxových číslech ………………………7.
9.7. V případě, že prodávající není schopen odstranit vady Zdravotnického přístroje, pro
které nemůže kupující Zdravotnický přístroj užívat, po dobu delší než 2 dnů, zavazuje
se prodávající neprodleně a bezplatně poskytnout kupujícímu na dobu oprav
Zdravotnického přístroje náhradní zdravotnický přístroj, který bude mít stejné vlastnosti
a bude sloužit stejnému účelu jako Zdravotnický přístroj.
9.8. Po dobu běhu záruční doby je záruční servis poskytován bezplatně, a to včetně všech
materiálů, jichž je k odstranění vady zapotřebí.
9.9. Po uplynutí záruční doby je pozáruční servis poskytován za úplatu ve výši ……….,K8č za každou započatou hodinu provádění servisu. Náhrada cestovného bude
prodávajícím účtována ve výši ……….,- Kč9 za 1 km cesty s tím, že maximálně bude
požadovaná náhrada cestovného za 50 km cesty. Materiál, jehož bylo v rámci
zajišťování pozáručního servisu zapotřebí použít je fakturován samostatně, a to
maximálně ve výši v čase a místě obvyklé. Prodávající se zavazuje poskytovat
pozáruční servis nejméně po dobu životnosti Zdravotnického přístroje.

10. Sankce
10.1. Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy.
10.2. V případě prodlení prodávajícího s poskytnutím plnění dle této smlouvy ve sjednané
lhůtě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
Zdravotnického přístroje dle čl. 3.1. této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do
řádného splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni vzniku
nároku na její úhradu.
10.3. V případě prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování vady Zdravotnického
přístroje dle čl. 9.3. této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny Zdravotnického přístroje dle čl. 3.1. této smlouvy za
každou započatou hodinu prodlení, až do řádného splnění závazku. Smluvní pokuta je
splatná dnem následujícím po dni vzniku nároku na její úhradu.
10.4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady Zdravotnického přístroje dle čl.
9.4. této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny Zdravotnického přístroje dle čl. 3.1. této smlouvy za každý započatý den
prodlení, až do řádného splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím
po dni vzniku nároku na její úhradu.
10.5. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, jež se hradí
v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty dále není
dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

7

Uchazeč doplní faxové číslo.
Uchazeč doplní cenu pozáručního servisu maximálně ve výši ceny obvyklé.
9
Uchazeč doplní kilometrovné maximálně ve výši ceny obvyklé.
8
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11. Salvatorní klauzule
11.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou
součinnost.
11.2. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů
anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod
neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude
možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany
se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat
aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy.
11.3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a Smlouva by byla
neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu,
ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou
započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy
vyjdou přitom z původní smlouvy.

12. Řešení sporů, rozhodné právo
12.1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by
mohly vzniknout v souvislosti s touto smlouvou a její realizací v první řadě vzájemnou
dohodou.
12.2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o
mezinárodním právu soukromém a procesním dohodly, že tato smlouva a práva a
povinnosti z ní vyplývající se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky,
zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom
nepřihlíží.

13. Dohoda o založení pravomoci českých soudů, prorogace
13.1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 97/1963 Sb., o
mezinárodním právu soukromém a procesním, dohodly na pravomoci soudů České
republiky k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z této
smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících.
13.2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných
právních věcí vyplývajících z této smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze
vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně
příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně
příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 5.

14. Přílohy
14.1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího
Příloha č. 2: Technická specifikace Zdravotnického přístroje

15. Závěrečná ustanovení
Kupní smlouva na zdravotnický přístroj
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15.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků této
smlouvy.
15.2. Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu
založeného touto smlouvou.
15.3. Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami se řídí ustanoveními
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
15.4. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy musí
mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné
dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány
v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy
číslo nižší, než Dodatek pozdější. Smlouva může být ukončena pouze písemně.
15.5. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu
s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.
15.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva stejnopisy
a prodávající jeden.
15.7. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné
okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.
15.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly,
že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky,
jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně,
jako správnou podepisují.
V ……… dne ………

………………………………………
………………………10
………………………
………………………
Prodávající

V Praze dne ………

………………………………………
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice
Kupující
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Uchazeč doplní obchodní firmu, jméno a příjmení, funkci. V případě fyzické osoby uchazeč doplní analogické
údaje.
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