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MŠ; mw“
Kupní smlouva
„Videokolonoskop“

uzavřená na základě dohody Smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících Zákona cˇ. 89/2012
Sb., občanský Zákoník, (dálejen „OZ")

mezi

Medinet s.r.o.
se sídlem Vrchlického 334, 272 01 Kladno

IČO: 47538198, Dıc: 0247538198
Zapsána v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 18139
zastoupená Ing. Vojtěchem Kožnerem, jednatelem
bankovní spojeni: Fio banka, as., Kladno
číslo účtu: 2800211200/2010
(dále jen „prodávající“)
a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
se Sidlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

ıčo; 008 393 96

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441
Zastoupené: lng. Evou Tomášovou, ředitelem
bankovní spojení: KB Třebíč
číslo účtu: 19-7759270227/0100
(dále jen „kupující")

1. Předmět plnění

1.1.

Předmětem plnění podle této smlouvy je Závazek prodávajícího dodat, instalovat a uvést
do provozu kupujícímu 1 ks Videokolonoskopu pro gastroenterologií (dále také „zařízení“
nebo „přístroje“) a provést montáž a další nezbytné práce, podle speciﬁkace uvedené
v příloze č. 1 a v příloze č. 3 této smlouvy. Kupující Se zavazuje dodat nové zařízení stím,
že se nebude jednat o demo nebo repasované zařízení. Nedílnou součástí dodávky Zařízení
je provedení řádného Zaškolení obsluhy prodávajícím nebo jím pověřenou kvalifikovanou
osobou, a to nejpozději v době předání zařízení kupujícímu.

1.2.

Předmětem smlouvy je dále závazek převést na kupujícího vlastnické právo ktomuto
Zařízení a provedení instalace a Zaškolení obsluhy u kupujícího.

1.3.

Prodávající se Zavazuje dodat zařízení. které není Zatíženo právem (právy) třetí osoby
(třetích osob), Zejména právem zástavním.

1.4.

Prodávající je povinen dodat a instalovat Zařízení v souladu s obecně Závaznými právními
předpisy, Zejména Zákonem č. 268/2014 Sb., o Zdravotnických prostředcích, ve Znění
pozdějších předpisů, apředpisy výrobce, včetně zajištění bezplatného autorizovaného
servisu po celou dobu trvání Záruční doby.

1.5.

Prodávající je povinen při dodání a instalaci Zařízení předat kupujícímu doklady nezbytné
k převzetí a užívání zařízení dle příslušných obecné závazných právních předpisů,
a to v českém jazyce. Prodávající prohlašuje, že dodané přístroje jsou nové a nepoužívanéI
Stránka 1 z 9

VZ ev. Č. Z82/2019 Příloha Č. 3

Odpovídá platným technickým normám a předpisům výrobce. Kvalita zařízení je potvrzena
Prohlášenim o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, tato

dokumentace bude nezbytnou součástí dodávky Zařízení.

1.6.

Předmětem této Smlouvy je též závazek prodávajícího bezplatně Zaškolit obsluhu kupujícího
a Závazek kupujícího Zaplatit Za plnění cenu dle čl. 3 smlouvy.

2. Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění

2.1.

Místo plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01
Třebíč, gastroenterologie.

2.2.

Ke splnění dodávky v rozsahu dle čl. 1.1. dochází převzetím předmětu plnění Ze strany
kupujícího jeho pověřenými Zaměstnanci na základě předávacího protokolu nebo dodacího
listu, který ve dvou vyhotoveních bude řádně vyplněn a který podepíše osoba pověřená
převzetím předmětu plnění. Jedno vyhotovení Zůstane kupujícímu, druhé vyhotovení
prodávajícímu.

2.3.

Osobou pověřenou jednat jménem kupujícího ve věcech technických a k převzetí plnění:
lng. Marek Handl, oddělení Zdravotnické techniky, tel.: 568 809 293, mobil: 739 588 851,
email: mhandl

nem-tr.cz

Osobou pověřenou jednat jménem prodávajícího ve věcech technických a k předání plnění:
RNDr. Milan Veselý, obchodní Zástupce, tel.: 731168330, email: vesely@medinetsro.cz.

2.4.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, Že Změna uvedených osob oprávněných jednat
ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným Sdělením a není potřeba

na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.

2.5.

2.6.

Dodávka zařízení bude splněna do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Vuvedené lhůtě je třeba zařízení instalovat, uvést do provozu a provést zaškolení
personálu. Prodávající Současné s dodávkou předmětu plnění dodá návod k obsluze
v českém jazyce a další požadované doklady.
Dle dohody smluvních stran dochází k převodu vlastnického práva k předmětu plnění

Smlouvy ve smyslu čl. 2.2. jeho předáním a převzetím - jeho pověřenými zaměstnanci
na Základě předávacího protokolu nebo dodacího listu, který ve dvou vyhotoveních bude
řádně vyplněn, a který podepíše osoba pověřená převzetím Zařízení. Jedno vyhotovení
Zůstane kupujícímu, druhé vyhotovení prodávajícímu.

2.7.

Nebezpečí Škody na předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího Současně s nabytím
vlastnického práva, tedy ve Smyslu čl. 2.2. též jeho předáním a převzetím.

3. Kupní cena, platební podminky

3.1.

Kupní cena Zařízení je stanovena dohodou smluvních stran Za předmět plnění v souladu
s článkem 1 této smlouvy takto:
celková cena bez DPH

500 000 Kč

DPH

105 000 Kč

celková cena včetně DPH

605 000 Kč
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5. _

3.6.

Sjednaná cena dle odst. 3.1. je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a Zahrnuje veškeré
náklady související S dodáním předmětu kupní smlouvy do místa plnění, Zaškoleni obsluhy,
předání dokumentace vztahující Se kpředmětu kupní smlouvy a provádění technických
prohlídek po celou dobu trvání záruční doby. Cena Zahrnuje též likvidaci obalového odpadu.
Smluvní Strany se dohodly. že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke Změně
zákonné Sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající Z této smlouvy, je
prodávající Od okamžiku nabytí účinnosti Změny Zákonné Sazby DPH povinen účtovat
kupujícímu platnou Sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této
smlouvě.
Kupující se Zavazuje prodávajícímu uhradit kupní cenu ve lhůtě 30 dnů od dodání zařízení
na Základě daňového dokladu vystaveného po dodání. Cena bude uhrazena
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedeného v Záhlaví této smlouvy. Kupní
cena je zaplacena dnem odepsání finanční částky Z účtu kupujícího. Kupující nebude
poskytovat Zálohy.
Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a převzetí celého předmětu
koupě v souladu s čl. 2.4. smlouvy kupujícímu bez vad na Základě potvrzeněho dodacího
listu či předávacího protokolu dle čl. 2.5. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí
odpovídat době, v níž je kupující povinen Zaplatit kupní cenu dle předchozího odstavce.
Kupující může prodávajícímu fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávně nebo neúplné
údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje nesprávné cenové
údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě
vystaví prodávající novou fakturu s novou lhůtou Splatnosti, kterou je povinen doručit
kupujícímu do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.

3.7. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.

Odpovědnost za vady, záruka, záruční servis

Prodávající odpovídá za taktické i právní vady Zařízení dle ustanovení § 2099 a násl. OZ.
4.2. Smluvní strany Se dohodly, že vadné plnění má vždy povahu podstatného porušení
smlouvy.
4.3. Prodávající po vzájemně dohodě skupujícím dále přijímá Závazek stím, že poskytuje
na Zařízení tvořící předmět této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2113 OZ záruku Za jakost
(dále také „Záruka“) Se Záruční dobou vtrvání 24 měsíců. Záruka Začíná běžet dnem
předání a převzetí Zařízení způsobem uvedeným v čl. 2.5., tj. odevzdáním věci kupujícímu.
4.4. Záruka Se vztahuje na zařízení, veškeré náhradní díly, práci a výjezd servisního technika.
Záruka se nevztahuje na Závady Způsobené svévolným nebo neodborným Zacházením
nebo závady Způsobeně vdúsledku chybné obsluhy, nebo úplného poškození Zařízení
v důsledku Zásahu vyšší moci (např. požáru, povodně, apod).
4.5. Po dobu trvání záruční doby budou prodávajícím na jeho náklady bezplatně Zajištěny
technické prohlídky dle zákona č. 268/2014 Sb., o Zdravotnických prostředcích a o Zméně
některých Zákonù, ve Znění pozdějších předpisů.
4.6. Vady Zařízení budou hlášeny na následující kontaktní údaje autorizovaného servisu

4.1.

v pracovních dnech na tel. 312285000, 732236001` 733543960 od 8 do 16 hodin a na e-

mail servis@medinetsro.cz.
4.7.

Prodávající při výskytu vad na Zařízení v Záruční době Zajistí:
-

opravu Zařízení prostřednictvím odborně Způsobilé osoby oprávněné provádět servis

Zařízení (dále také „servisní technik“),
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-

odstranění vady a Zprovoznění Zařízení bude provedeno nejpozději do 48 hodin
od nahlášení Závady Zařízení, a to za předpokladu, že oprava nebude vyžadovat použití
náhradních dílů;

-

vpřípadě, že oprava bude vyžadovat použití náhradních dílů, odstranění vady
a Zprovoznění zařízení, bude provedeno nejpozději do 72 hodin od nahlášení Závady;
vpřípadě nemožnosti Zprovoznění Zařízenl (odstranění vad) do 3 pracovních dnů
Od nahlášení vady se prodávající Zavazuje bezplatně kupujícímu zapůjčit náhradní
kvalitativně srovnatelné zařízení po dobu opravy vadného Zařízení;

4.8.

sepsání protokolu o odstranění vady.

O dobu od uplatnění reklamace zařízení až do odstranění vady a následného převzetí
kupujícím se prodlužuje Záruční doba. Smluvní strany se dále dohodly, Že při výskytu tří
Závad na Zařízení v průběhu Záruční doby, na které se vztahuje Záruka, má kupující právo
požadovat výměnu zařízení za nové. Při výměně Zařízení počíná od jeho převzetí kupujícím
běžet nová záruční doba.

4.9.

Prodávající garantuje pozáruční servis včetně dodávky náhradních dílů po dobu 10 let
od data předání zařízení. Kontakt na autorizovaný servis v ČR je uveden v příloze č. 2 této
smlouvy.

5. Sankce, odpovědnost za škodu
5.1.

Pokud nebudou zařízení dodána prodávajícím ve lhůtě dle čl. 2.4. této Smlouvy, může
kupující uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,02 %
Zceny nedodáných Zařízení včetně DPH uvedené včl. 3.1. Za každý den prodlení.
Nedodánlm Se rozumí i neprovedení instalace azprovoznëni Zařízení či Zaškolení
personálu.

5.2.

Pokud nesplní prodávající jakýkoli, byt' i dílčí, Závazek vyplývající ztéto Smlouvy, může
kupující uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč
Za každý jednotlivý případ.

5.3.

V případě prodlení kupujícího se Zaplacením řádně vystavené a doručené faktury na kupní
cenu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu Zákonný úrok Zprodlení Z nezaplacené
částky, a to za každý i započatý den prodlení. V souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, určuje odměna Iikvidátora, likvidačniho správce a člena Orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob.

5.4.

Splatnost Smluvních pokut nebo úroků z prodlení je následujícím po dni, kdy na ně vzniknul
nárok.

5.5.

Každá Ze stran odpovídá druhé Straně za škodu, která ji vznikne v důsledku porušení
povinnosti vyplývající z této Smlouvy resp. závazkového vztahu. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen ani omezen nárok kupujícího na náhradu případné Škody.

6. Prohlášení a ujíštění prodávajícího
6.1.

Prodávající prohlašuje, že:
-

Kupujícímu oznámil všechny okolnosti významné pro realizaci Závazkového vztahu
dle této smlouvy, které jsou mu známy, a které by Zásadně mohly ovlivnit rozhodnuti
kupujícího uzavřít tuto Smlouvu.
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-

Na Zařízení tvořící předmět této Smlouvy nevázne žádné Omezení čí právo třetích osob,
které by bránilo realizaci prodeje a převedení vlastnického práva na kupujícího a není
zatíženo právem (právy) třetí osoby (třetích osob), Zejména právem zástavním.

-

Na zařízení tvořící předmět této smlouvy je na území České republiky poskytován
autorizovaný Servis vsouladu se Zákonem o Zdravotnických prostředcích a jeho
prováděcímí předpisy a nejméně po dobu 10 let od data předání zařízení je Zajištěn
tento servis včetně dostupnosti náhradních dílů.

-

Má všechna potřebná povolení a potřebnou kvaliﬁkaci k zajištění plnění dle této
smlouvy tak jak, dokladoval zejména v průběhu výběrového řízení.
Z titulu své podnikatelské činnosti je řádně pojištěn pro případ své odpovědností
Za vznik škody, včetně škody. které by mohla vzniknout kupujícímu.
Proti němu nebylo Zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či obdobné soudní
či správní řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit Závazky Z této smlouvy.

-

-

7. Závěrečná ustanovení

7.1.

Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro Zadávání
veřejných zakázek.

7.2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatkù podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních Stran.

7.3.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž jeden je určen pro prodávajícího
a jeden pro kupujícího.

7.4.
7.5.
7.6.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupraveně se řídí OZ.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění vRegistru smluv a je Závazná
pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 - Cenová nabídka, Příloha č. 2 Kontakt na autorizovaný servis a Příloha č. 3 - Speciﬁkace technických a funkčních
vlastnosti.

7.7.

Prodávající prohlašuje. že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v Souvislosti Se Zadávacím
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby Žádněho jednání, jež by odporovalo Zákonu
nebo dobrým mravùm nebo by zákon obcházelo, Zejména že nenabízel žádné výhody
osobám podílejícím se na Zadání veřejně zakázky, na kterou sním Zadavatel uzavřel
Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání
narušujícího hospodářskou soutěž.

7.8.

Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a Začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy bylo písemně vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

7.9.

Úhrada za plnění Z
prodávajícího, který
umožňujícím dálkový
z přidané hodnoty, ve

této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
je Správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn Způsobem
přístup ve smyslu ustanovení § 98 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH").

7.10. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem
ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí
DPH Za zdanitelné plnění přímo příslušenému správci daně. Kupujícím takto provedená
úhrada je považovaná za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH
fakturované prodávajícím.
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7.11. Prodávající výslovně Souhlasí se Zveřejněním celého textu této smlouvy vinformačnim
Systému veřejné správy - Registru smluv.

7.12. Smluvní Strany se dohodly, že Zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru Smluv
splní kupující.

Prodávající:

Kupujicí:

V Kladně dne: 3/ Ó" 20/7

V Třebíči dne:

27. 05. 2019
Nl'mOCIiÍCC Třťhí'Č. příšpčlùm'rl unvılrıi/.ˇlx'ı'
Purkyňova nimi i.13„`.,t\7‹1, l'll Třebíč

,_/zf

‰‰...........
/

//r

_l/

/t/

lng: Vojtěch Kožner

Ing. Eva Tomášová

jednatel

ředitel

Přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka
Příloha č. 2 - Kontakt na autorizovaný sen/is
Příloha č. 3 - Speciﬁkace technických a funkčních vlastností
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IC: 00839390
č. ú.: 12338711,-uı00

QD
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Příloha č. 1 Cenová nabidka (døplní účastník)

Videokolonoskop

500 bon Kč

605 ooo Kč

Celkem

.n n. ...n‰ .........

Ing. Vojtěch Kožner
jednatel Medinet S.r o.

Mıždırìet s'r' '
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500 000 KČ

605 000 KČ

500 000 Kč

605 000 Kč

VZ eV. č. 2808/2018 Příloha Č. 3

Příloha č. 2 - Kontakt na autorizovaný servis (doplní účastník)

Medinet S.r.o.
Vrchlického 334
272 01 Kladno

tel:
+420 732 236 001 - Lukáš HruškaI vedoucí servisního oddělení

+420 733 543 960 - asistentka - servis
+420 312 285 000 - centrála

e-mail:

servìs@medinetsro.cz
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Příloha č. 3 - Specifikace technických a funkčních vlastností

VIDEOKOLONOSKOP PRO GASTROENTEROLOGII

-

Úhel rozhledu zorného pole minimálně 140°

-

Hloubka ostrosti Zorného pole min. 4-100 mm
Vnější průměr tubusu maximálně 13,2 mm

-

Vnější průměr distálního konce maximálně 13.2 mm

-

Průměr pracovního kanálu minimálně 3,8 mm
Ohyb distálního konce nahoru/dolů minimálně 180°/180°
Ohyb distálního konce vpravo/vlevo minimálně 160°/160°
Pracovní délka minimálně 1700 mm
Přístroj musi být vybaven jediným otočným zdrojovým OTC (One Touch Connection)
konektorem k provozně jednoduchému připojení do stávajícího videosystému
Přístroj musí být vybaven konstrukčně odstupňovanou tuhosti Zaváděciho tubusu
Přístroj musí být vybaven přídatným oplachovým kanálem water-jet
Přístroj musí být vybaven barevným CCD čipem s nativním vysokým rozlišením čipu
HDHD
Přístroj musí být kompatibilní se stávajícím videoprocesorem EPKi-5000 bez adaptace
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Ing. Vojtěch Kožner
jednatel Medinet s.r.o.

Medinet s-r.0.
Vrchlického

334

272 O1 KLADNO
DIČ: 0247588198
TOLZ 312 285 000 u)
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