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Zařízení následné rehabilitačnía hospicovó péče,
příspěr kor á organizace

Perninská 975
362 21 Neidek

íC:6997982l

KUPNÍ SMLOUVA
uzayř€ná

dle § 2079 a ná§l. zák. č.89l2at2 Sb.o občanský zákoník

l.
Kupující:
Sídlo:
Zastoupený:
ICO:
DIČ:

Smluvní strany

Zařízení následné rehabilitačnía hospicové péčeop.o.

Perninská 975,362 21 Nejdek
Olga Pištejová. DiS.. ředitelka
699 79 821
CZ6997982I
Bankovní spojení: Komerční banka. a.s.
Čísloúčtu:
20323341i0100
(dále

j

ako ..kupující")

a

Prodávající:
Sídlo:
Zastouperrý:
iCO:
DIČ:

Bar-rkovní spo.iení:

Čísloúčtu:

Telefon:
E-mail:

(dále

j

Arjo Czech Republic s.r.o.

Na Stťži1702165,140 00 Praha
Simona Lacinová. iednatelka
46962549
CZ46962549

ČSOB. a,s.

372543903/0300
225092307
ppac.cz@arjo.com

ako ..prodávaj ící")

(společně jako,,smluvní strany")
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Zaíízenínásledné rehabilitačnía hospicové péče,
příspěvková organizace
Perninská 975
362 2l Nejdek

lČ: 6997982l

2.

Úvodní ustanovení

Tato kupní srllouva je uzavřena na dodávku zbožís IrázveIn o, Nákup nemocniČních lŮŽek a zdravotnické
technik_v '' (dále_ien ".předmět kotrpě") rnezi krrprriícím a prodávajícím.

3.

Předmět smlouvy

předmět koupě specifikovaný
a
urnoŽnit kupujícírnurrabytí
srnlouv.v
této
č.l -Zadávací dokumentace)
kor-rpě převzít a zaplatit
předmět
předměttr koupě a závazek krrpLrjícího

1,. předrnětem této snrlouvy
v příloze č. 1 (příloha

_ie závaz,ek prodáva.jícího dodat kLrpu_iícítnu

vlastrrickélio práva k
prodár,ajícímu kupní cenu Za podrnínek starrovených v této smlotlvě.

2,

Součástízávazku dodat předmět koupě za sjednanou kupní cenu jsou rovněŽ tyto Povinrrosti
prodáva.iícího:
o doprava předmětLr koupě do místa plrrění.
r instalace, tnontáž. oclzkoušenía ověření správné ftrnkce předrnětLr koLrpě a Provedení dalŠÍchťrkonťl
jen
rtutných pro to. aby předrnět koupě mohl plnit sjednaný či obvy,klý účelv rnístě uŽÍvánÍ.(dále

o
o
.
.

",místa užívání"),

dodání veškerého příslušenstvípředrrrětu koupě,
pře<lání veškeýc|r dokumentťt, jichž je třeba k nakládání s předn-rětem koupě a k jeho řádrrérnu
lžíváni(zejnréna záruční listy. návody,k obslirze v českénrjazyce)
zaškoletlí obsltrhy
odvoz a likvidaci všech obalů a dalšíchmateriálťl použitých při plnění zakázky, v souladu
s ustanovenírni zákona č. 185/200l Sb.. o odpadech a o změně některyclr dalšíchzákonťr. v Platném
z.nět"li.

3.

Prodávající pro|rlašuje, že:
r přeclmět koupě dIe této slnlouvy

o

o

dokrtmentaci,

je

_

přednrět koupě včetně příslušenstvíjenový a v souladu se všemi platnými právními PředPisY Ceské
iepubliky (zejména bezpečnostnílni, technickými, kr,alitativrrími a zdravotními) a Českýnri

technickýrni riorrnarni 1ČSN), které se vztahují k přednrětu koupě, a to jak závanlýni, tak
doporučenými. Prodáva.iící odpovídá za to. že předmět koupě je vyroben zrrejlepŠÍchmateriálťr,
v prvotřídní kvalitě;
je vÝlrrčnýnr vlastníkern předmětu koupě, že na předmět koupě neváznolt žáďná právatřetíclr osob a
že není dárta žádná překážka. která by mu bránila s předrrrětem koupě pod|e této smlouv'Y
clispotrovat. prodávajícíprohlaštrje, že přeclmět koupě nenrá žádnévady. které by bránily.jelro pouŽití
ke s.jednanýrn či obvyklýrn účelům.

4.
1,

zcela v souladtt s požadavky kupujícíhorrvedenými v zadávací

Doba a místo plnění

Prodávající se zavazttie dodat přeclnrět koupě:

-

požadovarré plnění clodávky z.božído objektu Zaíízenínásledné rehabilitaČní a hospicové PéČe,
příspěvkové organizace. Pernirrská 975. Ne.idek.362 22.
Práce a služby. které jsorr součástí předrnětu plnění dle této smlouvy nejpozději do Írrrora 2018.
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ZaYizení následné rehabilitačnía hospicor,é péče,
příspěr, kot,á organ izace
Perninská 975
362 2l Nejdek

lC:69979821

2.

Místem plněrrí. !i. předání předmětu koupě,.ie objekt Zařizení následné rehabiIitačnía hospicové péče,
příspěvkové organizace. Perrrinská 975. Nejdek,362 22.

5.
l

,

Kupní cena za splnění předmětu této srnlouvy prodávajícírn je sjednána v souladu s cel]oll. kterou
prodávající nabídl. Kupní cena za dodané zbožía jeho mclntáž činí:
Cena bez

DPH

3 557 500 .- Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z píidané hodnoty ve výši a způsobenr dle zákorra č.23512004 Sb.
o dani z přidané hodnoty,. ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jako .,ZDPH").

2.

je

sjednána .iako nejýše přípustná. JsoLr v ní zahrntlty veškeré náklacly
prodávajícího nezbytné pro řádné a včasnésplnění celého předmětu této smlouvy.

Kupní cena bez DPH

J.

Prodávajícíprohlašrrje. že se řádně seznánril s rozsahem předmětu této stnlouvy, a potvrzuje. že v kupní
ceně bez DPH jsoLr zahrnuty náklady na veškeré dodávky a souvise.iící práce a služby nezbytné pro řádné
a včasnésplnění této smlouvy, zejména náklady, na pořízení zbožívčetně nákladů na jeho výrobu a
rnontáž. náklad;,, na dopravu zbožído místa plnění včetně případnýclr nákladů na manipu|ační
mechanismy. náklad.v na po.iištění zboží.ostrahu zbožídojeho předání apíevzetí.daně, poplatky a cla
spojené s dodávkou zboži. náklady na průvodnídokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při
dodávce zboží.

1.

5.

SnTluvní strany této smlouvy se dolrodly, že je prodávající"coby poskytovatel zdanitelrrého plrrění,
povinen bez zbytečného prodlení písernně informovat kr"rpu.jícího o tom, že se stal nespolehlivýrn plátcem
ve snryslu ustanovení § 106a zákorra č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v p|atném zriění (dále jen
..zákon o DPH"). SmIuvrrí strany si dále společrrě ujedrraly, že pokud kupujícív prťrběhu platrrosti tolroto
smluvního vztaltu na základě inťornrace od prodávajícího či na základě vlastriího šetření zjistí, že se
prodávající stal nespolehlivýnr plátcem ve smyslu s\ l06a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s
íím,že kupujícíuhradí za prodáva_iícílio daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění
dobrovolrrě správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu, Zaplacení částky ve výši daně
kupujícinr správci darrě pak bude cena dle této smlouvy snrluvními stranami považováno za splněrrí
závazku uhradit sjednanou cenu, resp. je.ií část. Smluvní strany si v této sotlvislosti poskytnout veškerou
nezbytnou sottčinnost při vzá.iernném posky,tování informací požadovaných zákonern o DPH, Prodávající
současně souhlasí s tírrr. že je povinen kupujícímu nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace
irrstitutu ručeníze strany správce daně. Snrluvní strany se dohodly. že kupu.jícíbude hradit s.iednanou
cenLl pouze na ťrčetzaregistrovaný a zvet*ejněný ve stnvslu § 96 odst, l zákona o DPH.

6.

Vlastnické právo a odpovědnost za škodu rra kr"rpujícího přechází úhradou kupní ceny.

6.

l.
2.

Kupní cena

Platební podmínky a fakturace

Zálohy na platby nejsou sjednány a kupujícíje neposkyu.ie.

Kuprrí cena bude kupujícímulrrazena prodávajícímu rra základě .iednoho daliového dokladu (dále jen

,l
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Zaíízenínásledné rehatlilitačnía hospicové póče,
příspěvková organ izace
Perninská 975
362 2l Nejdek

lC:.6997982l

..fa,ktura") v_vstaveného prodávajícím po řádrrém a úplnérn splnění této srnlouvy. Přílohou faktury musí
být kupujícínr písemně sclrválený předávací protokol. v němž potvfclí převzetí přeclrr-rětu koupě
a poskvtnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal._iinak bude

faktura považovárra za neítplnou.

3.
4.
5.

Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů ode dne jejího doručerríkupujícímu.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ZDPH a sphiovat idalšíobsahové a fonnální
rráležitosti dle platných právních předpisťr.
Faktura musí kromě zákonem stanovenýclr náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a)
b)
c)

Číslokupní snrlouvy a datum jejího vyhotovení.
Předmět koupě včetně specifikace (viz příloha č. 1)

Označeníbanky a číslaúčtu,na ktery má blrt zaplaceno (pokud je čísloúčtuodlišné od čísla
uvedenélro ve smlouvč, je poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu se smlouvou objednatele
informovat).

6.

d)
e)

Lhůtu splatnosti faktury.

0

Jméno a vlastnoručnípodpis osoby. která fakturu vystavila, r,četně kontaktrrího telefonu.

IČO kupujícího.

KupLtiící si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícíInu bez úhrady, jestliže nebude mít s_|eclrrané nebo
zákonem stanovené náležitosti, nebo .iejí soLrčástínebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře
kupujícívyznačídťrvod vrácení. Prodávající provede opravu ry-stavením nové faktury. Vrátí-li kupu|ící
vadnou Í-akttrru prodávajícírnu, přestává běžet privodní lhůta splatnosti. Celá lhťrta splatnosti běžíopět
ode drre doručenínově vyhotovené a opravené faktury kupujícírnu.

7.

V

případě, že předmět koupě bucle vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost
uvedenou v čl. VII. bodu 2 této smlouvy. není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní.
či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenott v čl, VlI. bodu 2této smlouvy. povinen Lrhradit
proclávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v takových případech kupujícíneocitá l,

prodlení.

8.

Prodáva.iící je povinerr archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály
Účetníclr dokladů a dalšíclrdokladů vztahujících se k realizaci předrnětu této smlouvy po dobu 10 let od
ukončenípro.jektu. přičemž tato |hůta začínáběžet podpisern smlouvy, Dokumentace musí být vedena

přehledně a nlusí být lehce dosažitelná. Po uvedenor"r dobu
provádějícírn kontrolu nahlédnout do těchto dokladů.

7.

je

dodavatel povinen umožnit osobánr

Předání a píevzetízboží

1,

Předrnět koupě se považuje zařádné dodaný azávazek prodávajícílro dodat předrnět koupě za splněný
okarrržikern protokolámího převzetí předmětu koupě kupujícím bez vad. V případě. že kupLrjící
převeznre předmět koupě s vadami, je závazek prodávajícího splrrěn až okamžikem odstranění poslední
vadv, kterotl zbožívykazovalo v době převzetí.

,)

Prodávajícíje povinen spolu s předrnětem koupě předat kupujícímuzejménatyto doklady:

o
o

veŠkerédokr-rmenty..iichžje třeba k nakládárrí s předměterl koupě a k.ieho řádnému užívání,

ostatní doklady uvedené v této smlouvě.

_Ý
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ZaÝízení následné rehatrilitační a hospicové péče,
příspět,kor á organizace

Perninská 975
362 2l Neidek

lč: ó997982l

Prodávající odpovídá za sprá,vnost a úplnost předané dokumentace. jakož i zato, že neobsahryie žádpté

nepřesnosti. chyby nebo opomenutí.

3.
4,

5.

Předmět kouPě bude prodávajícírn předán a kupujícírnpřevzat na základě shodných prohlášerrí strarl
v Předávacírn protokolu, ktery bLlde obsahovat specifikaci zbaží.místo a datunr jeho předání. SoLrčástí
Předávacílro Protokolu bude rovněž úda"i o splrrěrrí ostattrích částípředmětu této smlouvy prodáva_iícím.

V přípaclě 4.iištčnívad přednětu koupě přijeho předání a převzetí a kupr"rjící přeclmět koupě převezme.
bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění. na kterých se kupujícía prodávající
dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termítrlt odstranění vad zboží.pal platí, že
vŠechnyvady musí být oclstraněn1.,nejpozději do l0 pracovních dnťr ocle dne předání a přeyzetí
Př'ednrětu kouPě. Po oclstranění poslední vad;- bude o této skutečnosti sepsán smluvními siranami
Protokol a tírnto okarnžikem brrde předmět koupě považován zapřevzatý.bez jakýchkoliv vad.
Kupující není povinen převzít přednrět kotrpě l,případě. že vy.,kazuje jakékoliv vacly. V případě. že
kuPujícíodmítne předmět koupě převzít. sepíšíobě strallv zápis, v tlěnrž uvedou svá stanoviska a jejich
odůvodnění a dohodnou rtáhradní tennín předání.
VeŠkeréodbonré práce souvise.iícís dodáním a za.iištěním fLrrrkčnosti předrnětu koupě musí vykonávat
Pracovníci prodávajícílro nebo jeho smluvníclr paftnerťt majícípříslLršnou kvalifikaci.

8.

1.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace

Prodávající odpovíclá za vady zjevné. skryté i právní, které nrá předmět koLrpě v době.ieho předání
kuPujícírnu. bYť se projeví ažpozdéii, Vaclou se rozumí odchylka od množství.teclrnické,p""ifiku.".
jakosti a Provederrí stanovenýclt zadávacínri podmínkarni ve shora uvedenénr zadávacítn řízerrí. touto
stnloltvott, příslušnýrni obecrrě závaznými právnírni předpisy Českérepubliky nebo českými
technickýrni normanli nebo znich rl,plývajících.Není-li jakost nebo provedení jinri stattovena, ani
z rrich nevYPlývá, je vadoLr odchylka od .iakosti a provedení vhodných pro ťrčelpatiný z této smlouvy;
jinak pro účelobvyk|ý. Zavadu se považujíi vady v dokladeclr nutných pro rádné užívánípředměiu
koupě.

2.

Prodávající posk;,tuje kupujícímLr záruku za jakost předmětu koupě spočívajícív tom, že předmět
jakoŽ i jeho veškeréčásti, bLrdou po záručnídobu způsobilépro použitíke sjednanýrn, jinak
obvyklýrn úrčelům.azachovají si sjednané. jinak obvyklé vlastnosti
koLrPě.

_).

4.
5.

ZáruČnílhŮta je stanovena na dobu 24 měsícťr. pokud není uvedetrcl jinak. Dalšíspecifikace jsou
uvedeny v příloze č, 1, která je nedílnou součástítéto smlorrvy.
ZártlČnídoba počínáběžet dnern protokolárního předání a převzetí přeclmětu koupě. V případě, že
kuPující Převezme předrnět koupě s vadami. uvedená záručnídoba se prodloužío dobu od převzetí
předrnětu koupě s vadami do odstra,nění pclslední vady zjištěné při předárrí a převzetí zboží.
ZáruČrlídoba neběŽÍ ode dne uplatnění vady. na niž se vztahuje záruka za jakost, clo doby odstranění
této vady.

6].

Reklamaci lze uPlatnit nejpozději do posledrrílro dne záručrlí doby. přičemži reklarnace odeslaná

ktrpujícírn v poslední den záručnídoby se považr,rie za včas uplatněnou.

LlrŮtu Pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě snrluvní strany písernně podle povah1,
a rozsahu reklanrované vady. Nedojde-li nrezi oběrna stranami k písemnédohodě o termínu odstraněii
reklamované vacly. platÍ, že reklamovaná vada rnusí být odstraněna nejpozclěji do i5 dnťr ode dne
doručen í rek lamace prodáva_i íc írnLl.

8.

NákladY na odstranění reklamované vaclv nese prorJáva.iící, dokucl se neprokáže. že vada byla

oS\J{,ii
Zaříz"ení následné rehabilitačnía hospicor,é péče.
příspěvková organ izace
Perninská 975

2l Nejdek
lC:6997982l
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reklamována neoprávttěrrě. Prokáže-li se,

Ícírnu

že kupující reklanroval neoprávněně,.je povirren

účelněvynaloženév

proclávaj
veškeré náklacly prodáva.iícírn
s odstraněrrím neoprávněně reklanrované vady. V případě sporll

rozltodu.iící a

o

uhraclit

sottvislosti
prokáz,áni oprávněnclsti reklanrace_ie

pro obě dvě smluvní stran}, právně závanlé stanovisko

kupujícího.
ato aŽ do vl'dání případného pravoInocného soudnílro rozlrodnutí, ze kteréIro by případně vyplývaljiný

závér.
9,

O odstraněrrí reklamované vady sepíšísrnluvrrí strany protokol. ve kterém kupu.jícípotvrdí odstranění
vady, nebo zdůvodní,proč úda_jnéoclstranění vad1., odnlítá.

V

Případě. že prodáva_iící bLrde v prodlerrí s odstraněllím reklamované vady. je kLrpu|ícíoprávněn
odstranění vady provést sálr nebo prostředníctvírn třetí osoby rra náklady prodávajícího. popř. pokud
nelze zbožídále r-ržívatrra přiměřenou slevu zbožínebo dodání náhradriího zbožíprostého vad.
9. záv ér ečná ustanovení

l.

Pokud tato smlottva či zvláštrríobecně závan,Ň právrrí předpis nestanoví.iinak, řídíse vztahy clle této
smlouvy příslušnýrni ustanoveními zákorra č.8912012 Sb., občanský zákoník.

1

Tato smlouva nabý-vá platnosti podpisem smluvních stran a účinnostidnem uveřejnění v
Registru smluv dle zákona č.34012015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je vvhotovena

ve třech stejnopisech. dva ste.inopisy obdržíkupující a jederr stejnopis obciržíprodávající.
J.

Tato smlouva rnŮŽe b}t rněněna nebo doplrrěna jett formou písemných vzestupně číslovarrýclrdodatkťr
podepsaných clprávněnými zástupci smluvníclr stran. Zmérta fbrmy doclatků musí být dohodnuta
písernně.

4.

Nedílnou součástí této smlottvy je Příloha č. 1 (zadávací dokumentace). Obě smluvní strany prohlaštrií,
Že smlouva byla sepsána na základě pravclivých úda_iů, podle.jejich svobodné a vážnévůle a na clůkaz
toho připoju.jí své vlastnoručnípodpisy.

5.

Smluvní Stranv se dohodly. že uveře.jnění smlouvy v registru smluv provede kuptrjící, kontakt

doručen í oznánren í o vkladLr sm l uvn í proti straně ppac.cz@larjo.cotTl

'?
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Olga Pištejová, DiS.
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.iednatelka Ario Czech Republic s.r.o.
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Arjo Czech Republic s"r.o.

140 00 Praha, Na Strži 6511702
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