KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená na základě výsledku veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

Nákup pasivních antidekubitních matrací
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená:

Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
26365804
CZ26365804
Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
35-227290217/0100
Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva

na straně jedné jako kupující (dále jen “kupující”)
a

LINET spol. s r.o.
se sídlem / místem podnikání Želevčice 5, 274 01 Slaný
IČO:
00507814
DIČ:
CZ00507814
bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu:
58242141/0100
zastoupený:
Bc. Zdeňkem Grimmem, ředitelem obchodu ČR – na základě plné moci
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163
na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“)
kupující a prodávající dále též společně označováni jako „smluvní strany“, níže uvedeného dne, měsíce
a roku uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto kupní smlouvu (dále též „smlouva“ nebo „kupní
smlouva“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Tato kupní smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení, ze dne 18.11.2020 .s názvem „Nákup pasivních
antidekubitních matrací“.

(B)

Prodávající je právnickou osobou. Prodávající má zájem na uzavření této kupní smlouvy, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími podmínkami, které byla podkladem pro v bodě
(A) uvedené otevřené zadávací řízení (dále jen „zadávací podmínky“); a

(C)

Prodávající je vybraným dodavatelem veřejné zakázky v zadávacím řízení; a

(D)

Smluvní strany mají zájem uzavřít tuto kupní smlouvu a upravit si tak smluvní vztahy vyplývající ze
shora uvedeného, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou; a

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího za níže uvedenou kupní cenu dodat kupujícímu
věci, které jsou předmětem koupě a které jsou specifikovány v Příloze č. 2 této smlouvy (dále též
„předmět koupě“), převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě, a závazek kupujícího
předmět koupě od prodávajícího převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem
uvedeným níže v článku 2. této smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu
v prvotřídní kvalitě, ve stavu odpovídajícímu této smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
nabídce prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení, právním předpisům a technickým normám.

1.2.

Předmětem smlouvy je rovněž zajištění dopravy předmětu koupě do místa určení, jeho montáže,
instalace předmětu koupě do určených prostor, likvidace obalového materiálu. Prodávající je v rámci
předmětu smlouvy povinen předat kupujícímu originální zákaznickou dokumentaci výrobce dodaného
předmětu koupě.

2.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1.

Kupní cena předmětu smlouvy dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky prodávajícího
podané v rámci zadávacího řízení a činí:
Celková cena bez DPH
DPH (15 %)
Celková cena včetně DPH

2.2.

2.3.

1 956 793,00 Kč
293 518,95 Kč
2 250 311,95 Kč

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem:
2.2.1

Platba za dodání předmětu smlouvy bude provedena v české měně, na základě prodávajícím
vystaveného daňového dokladu po dodání předmětu koupě, jeho montáži, instalaci
a instruktáži obsluhy se splatností 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení
řádného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2.2.2

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o DPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435
občanského zákoníku, a jeho nedílnou součástí bude kopie podepsaného protokolu o předání
a převzetí předmětu smlouvy. Na daňovém dokladu musí být též uvedeno číslo této kupní
smlouvy.

2.2.3

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je kupující
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti prodávajícímu. Prodávající je povinen
takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v této smlouvě a příslušných
právních předpisech. V případě opravy daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti
od data řádného doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu.

2.2.4

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude k fakturované částce připočtena v zákonné výši
platné v době vystavení daňového dokladu.

2.2.5

Úhrada kupní ceny bude provedena pouze bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
uvedený v záhlaví této smlouvy, kdy tento účet musí být účet, který je zveřejněn správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona o DPH.

2.2.6

Pro případ, že prodávající je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění
zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí prodávající s tím, že mu kupující uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši
odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto
ujednáním nebude prodávající vymáhat od kupujícího část z kupní ceny rovnající se výši
odvedené DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči
kupujícímu, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

Kupní cena je platná a závazná po celou dobu plnění této smlouvy a zahrnuje: veškeré náklady na
zhotovení a dodávku zboží včetně pojištění, cel, poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů
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(především kursových a inflačních) souvisejících se splněním předmětu smlouvy. Cena dodávky je
uvedena včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže
a rozmístění), prohlášení o shodě, atestů, technické dokumentace, záručních a dodacích listů,
provedení úklidu a likvidace obalů a odpadů, poskytování bezplatného záručního servisu ve
sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu záruky, a veškerých dalších nákladů souvisejících
s realizací předmětu smlouvy.
2.4.

Celková kupní cena uvedená v odst. 2.1. této smlouvy odpovídá cenové nabídce prodávajícího, dle
Přílohy č. 1 a specifikaci dodávky a jejího množství vymezených v Příloze č. 2 této smlouvy. Případné
změny v rozsahu a množství oproti rozsahu sjednanému v této smlouvě musí být řešeny písemným
dodatkem k této smlouvě a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

2.5.

Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši
0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou příslušné faktury.

2.6.

Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu
prodávajícího.

3.

DOBA A MÍSTO DODÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU
SMLOUVY

3.1.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude dodán nejpozději do 40 kalendářních dnů ode
dne účinnosti kupní smlouvy.

3.2.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy v místě plnění v Karlovarském kraji na
adrese Bezručova 1190/19, 360 01, Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových
Varech a nemocnice v Chebu. Prodávající dopraví, složí a instaluje předmět smlouvy až na konkrétní
místo určení.

3.3.

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na předmětu smlouvy
přechází na kupujícího dnem protokolárního převzetí předmětu smlouvy prostého jakýchkoli vad nebo
nedodělků.

3.4.

O předání a převzetí předmětu smlouvy bude sepsán písemný protokol. Součástí protokolu o předání
a převzetí zboží bude uvedení charakteristiky předmětu smlouvy, soupis dokladů předávaných
s předmětem smlouvy a soupis případných vad nebo nedodělků předmětu smlouvy s uvedením lhůt
na odstranění. Protokol o předání a převzetí bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Protokol o předání a převzetí jsou oprávněni podepsat
odpovědní zástupci obou smluvních stran, nebo smluvními stranami písemně zmocněné jiné osoby.
Protokoly podepsané pouze zdravotnickým personálem nebudou akceptovány.

3.5.

Za doklady nutné k převzetí a užívání předmětu smlouvy se považují min.:
• prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• další příslušnými právními předpisy stanovenou dokumentaci,

3.6.

Smluvní strany se dohodly, že budou-li při předání a převzetí předmětu smlouvy zjištěny vady bránící
užívání předmětu smlouvy či kterékoli jeho části, je prodávající povinen vady bez zbytečného odkladu
odstranit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, nebude-li s kupujícím dohodnuta lhůta delší, a vyzvat
kupujícího k novému předání a převzetí předmětu smlouvy. Po odstranění vad bránících užívání a po
předání a převzetí předmětu smlouvy je prodávající oprávněn vystavit daňový doklad. Kupující není
povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu, dokud nebudou vady bránící užívání odstraněny.

3.7.

Prodávající tímto prohlašuje, že jednáním ve věcech technických je pověřen:
Lukáš Navrátil., tel.: +420 731 640 882, email: lukas.navratil@linet.cz
Kupující tímto prohlašuje, že jednáním ve věcech technických je pověřen:
Ing. Martin Čvančara, MBA; tel.: +420 732 210 614; email: martin.cvancara@kkn.cz
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4.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA
VADY

4.1.

Prodávající je povinen předmět smlouvy realizovat v množství, kvalitě, jakosti a s vlastnostmi
požadovanými kupujícím a uvedenými v zadávacích podmínkách v rámci zadávacího řízení
specifikovaného v bodě (A) úvodních ustanovení této smlouvy.

4.2.

Předmět smlouvy je prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob
(poddodavatelů).

4.3.

V případě, že prodávající prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění části
kvalifikace v zadávacím řízení, musí se takový poddodavatel na plnění předmětu smlouvy podílet
v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele, který prodávající předložil ve
své nabídce podané v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby byla společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné
zakázky společně s prodávajícím ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tato jiná osoba identifikována
v záhlaví této smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou společnou a nerozdílnou odpovědnost
za splnění předmětu smlouvy stvrzuje.

4.4.

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval prodávající část kvalifikace v zadávacím
řízení, je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve stejném
rozsahu jako poddodavatel původní a bude se na plnění předmětu smlouvy v odpovídajícím rozsahu
podílet, případně převezme společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění této smlouvy. V případě
změny poddodavatele bude Seznam poddodavatelů aktualizován.

4.5.

Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků
a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že
jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odst. 4.3 převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za
plnění této smlouvy. Taková osoba je společně s prodávajícím odpovědná za splnění závazků z této
smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.

4.6.

Prodávající je dle této smlouvy dále povinen řádně vyhotovit či provést veškeré zkoušky či revize, je-li
jejich provedení pro instalaci a řádné užívání předmětu koupě třeba, a protokoly o provedených
zkouškách či revizích se zavazuje předat kupujícímu nejpozději spolu s protokolem o předání
a převzetí předmětu smlouvy.

4.7.

Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných
právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního jednání způsobil
kupujícímu či třetím subjektům, ať již úmyslně či z nedbalosti.

4.8.

Prodávající prohlašuje, že na předmět smlouvy (tj. na veškeré dodané věci včetně jejich instalace)
poskytuje kupujícímu záruku v trvání 24 měsíců. Záruka dle tohoto článku počíná běžet ode dne
předání předmětu smlouvy prostého jakýchkoli vad nebo nedodělků, tj. v množství, jakosti a provedení
stanoveném touto smlouvou. Počátek běhu záruční doby bude osvědčovat předávací protokol dle
odst. 3.8. této smlouvy, podepsaný oběma smluvními stranami, popř. jejich oprávněnými zástupci.
Záruka za jakost předmětu koupě spočívá v tom, že předmět koupě, jakož i jeho veškeré části, budou
po záruční dobu způsobilé pro použití ke sjednaným, jinak obvyklým účelům, a zachovají si sjednané,
jinak obvyklé vlastnosti. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě
v době jeho předání kupujícímu, byť se projeví až později. Vadou se rozumí odchylka od množství,
technické specifikace, jakosti a provedení stanovených zadávacími podmínkami ve shora uvedeném
zadávacím řízení, touto smlouvou, příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky
nebo českými technickými normami nebo z nich vyplývajících. Není-li jakost nebo provedení jimi
stanovena, ani z nich nevyplývá, je vadou odchylka od jakosti a provedení vhodných pro účel patrný
z této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro řádné
užívání předmětu koupě.

4.9.

Pokud se na předmětu smlouvy (či jakékoli jeho části) vyskytne v záruční době dle odst. 4.8. této
smlouvy jakákoliv vada, zavazuje se prodávající tuto vadu bezúplatně odstranit, nebude-li kupující
požadovat dodání náhradní nové věci za věc vadnou. Kupující je povinen jakoukoliv reklamaci
předmětu smlouvy nahlásit prodávajícímu (např. e-mailem), jehož obsahem bude zejména uvedení
data reklamace, charakter reklamované vady, způsob vyřízení reklamace, lhůta vyřízení reklamace
(po vzájemné dohodě s prodávajícím). Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční
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doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas
uplatněnou.
4.10. Smluvní strany se dohodly, že po dobu, po kterou kupující nebude moci předmět smlouvy či jakoukoli
jeho část z důvodu vad užívat, záruční doba stanovená v odst. 4.8. této smlouvy neběží.

5.

PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

5.1.

Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy bude mít smluvené vlastnosti, a to zejména vlastnosti
uvedené v technické specifikaci předmětu smlouvy, jež tvoří Přílohu č. 2. této smlouvy, a dále bude
splňovat podmínky dané příslušnými právními předpisy.

5.2.

Prodávající prohlašuje, že veškerý dodané zboží bude nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní
kvality, zabalené v originálních obalech.

5.3.

Prodávající dále prohlašuje, že není ke dni podpisu této smlouvy subjektem insolvenčního,
vyrovnávacího nebo podobného, zejména exekučního řízení, ani mu nejsou známy žádné skutečnosti
o tom, že by takovéto řízení mohlo být zahájeno ze strany třetí osoby vůči prodávajícímu.

5.4.

Prodávající prohlašuje, že na předmětu smlouvy neváznou jakákoli práva třetích osob a že těmito
právy třetích osob nebude předmět smlouvy zatížen ke dni předání.

5.5.

Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že v souladu s ustanovením § 2, písmeno e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům
provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností
spojených s předmětem smlouvy.

5.6.

Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že
- o všech důvěrných informacích týkajících se obchodní, technické či výrobní povahy (s výjimkou
informací všeobecně nebo veřejně známých nebo informací poskytnutých s předchozím písemným
souhlasem kupujícího a
- o všech osobních a citlivých údajích (zejména dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách),
o kterých se dozví (resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které používá k plnění svých povinností)
v souvislosti s touto smlouvou, se zavazuje dodržovat mlčenlivost dle platných právních předpisů. Tyto
informace se zavazuje nezneužít, neumožnit k nim přístup třetím osobám, nepoužít je ve prospěch
vlastní ani ve prospěch třetích osob, a to ani po ukončení této smlouvy.

6.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.

Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy tak
stanoví obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, že nebude kupujícím uhrazena v souladu
s ustanovením článku 2. této smlouvy kupní cena.

6.2.

Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech, kdy tak
stanoví obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, že:
6.2.1. prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 3. této smlouvy, nebo
6.2.2. prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 4. této smlouvy, nebo
6.2.3. prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 5. této smlouvy.

6.3.

Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit (a to i ohledně části předmětu smlouvy, jehož se
důvod odstoupení bude týkat), bude-li i část předmětu smlouvy trpět vadami nebo nedodělky, které
brání užívání předmětu smlouvy, popř. budou-li se na i části předmětu smlouvy opakovaně vyskytovat
vady, popř. nebudou-li řádně a včas odstraněny vady nebránící užívání předmětu smlouvy.

6.4.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dle § 223 odst. 2 ZZVZ, a to bez zbytečného
odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
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6.4.1.

prodávající měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

6.4.2.

prodávající předložil v zadávacím řízení údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo

6.4.3.

výběr prodávajícího souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl.
258 Smlouvy o fungování EU, o kterém rozhodl Soudní dvůr EU.

6.5.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dle § 223 odst. 1 ZZVZ, a to v případě, že v jejím
plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ.

6.6.

Odstoupení se děje písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od
smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si plnění na základě této smlouvy
poskytnutá. Prodávající je v tomto případě povinen bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení
od této smlouvy, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od této smlouvy,
nastoupit na místo plnění, demontovat a odvézt dodané zboží či tu část předmětu smlouvy, ohledně
níž kupující od této smlouvy odstoupil.

7.

SMLUVNÍ POKUTY

7.1.

Pokud se prodávající dostane do prodlení se splněním lhůty dodávky dle odst. 3.1. nebo odst. 3.2.
této smlouvy, a to nedodáním předmětu smlouvy či kterékoli jeho části, zavazuje se zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z kupní ceny bez DPH za
každý den prodlení až do dne předání předmětu smlouvy nebo do dne účinnosti odstoupení od
smlouvy učiněného kupujícím v souladu s touto smlouvou.

7.2.

Smluvní pokuta stanovená dle ustanovení odst. 7.1. této smlouvy jsou splatné do 14 dní od data, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

7.3.

Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody
v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 občanského zákoníku.

8.

DORUČOVÁNÍ

8.1.

Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo
doporučenou listovní zásilkou s dodejkou nebo elektronickou poštou s řádným elektronickým
podpisem osoby jednající za odesílatele nebo doručením prostřednictvím datových schránek.

8.2.

Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení
bylo řádně doručené:
8.2.1. při doručování osobně:
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem, nebo
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání
listovních zásilek, nebo
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek,
a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či
odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce
uvedena adresa pro doručování dle odst. 9.3. této smlouvy.
8.2.2. při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:
- dnem předání listovní zásilky příjemci, nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či
odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce
uvedena adresa pro doručování dle odst. 9.3. této smlouvy.
8.2.3. při doručování prostřednictvím elektronické pošty:
- dnem, kdy byla elektronická zásilka opatřená řádným elektronickým podpisem oprávněného
zástupce odesílatele odeslána na emailovou adresu pro doručování adresátovi dle odst. 9.3.
této smlouvy.
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8.2.4. při doručování prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek:
- dnem, kdy se do datové schránky příjemce dle odst. 9.3. této smlouvy příjemcem přihlásila
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu, pokud
datum přihlášení je nejpozději třetí den po dni dodání zprávy do datové schránky příjemce,
nebo
- čtvrtým dnem ode dne dodání dokumentu do datové schránky příjemce dle odst. 9.3. této
smlouvy v případě, pokud není postupováno dle předchozího ustanovení o doručování
prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek.
8.3.

Ke dni podpisu této smlouvy je:
(a) adresou pro doručování kupujícímu:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
emailová adresa: info@kkn.cz
ID datové schránky: jfvepy2

(b) adresou pro doručování prodávajícímu:

LINET spol. s r.o.
Želevčice 5, 274 01 Slaný
emailová adresa: oochod@linet.cz
ID datové schránky: 5juud86

8.4.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla nebo adresy pro doručování, budou písemně
informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. Změna adresy pro
doručování je pro účely doručování pro druhou smluvní stranu účinná k okamžiku doručení informace
druhé smluvní strany o změně sídla.

9.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1.

Smluvní strany se zavazují vzájemně a řádně se informovat o všech podstatných skutečnostech, které
mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této
smlouvy.

9.2.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.

9.3.

Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž prodávající
a kupující obdrží po jednom výtisku.

9.4.

Obsah této kupní smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci
smluvních stran.

9.5.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu
případných Dodatků k této smlouvě.

9.6.

Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu prodávajícím a kupujícím a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv, dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

9.7.

Vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných předpisů platných
v ČR.

9.8.

Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud
z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. Smluvní
strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude
v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.

9.9.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto
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smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz
toho připojují své vlastnoruční podpisy.
9.10. Přílohy:
Příloha č. 1 – Formulář – cenová nabídka
Příloha č. 2 – Formulář technických specifikací dodávky
Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace – jako externí příloha uložená u kupujícího
Příloha č. 4 – Nabídka prodávajícího v rámci veřejné zakázky – jako externí příloha uložená
u kupujícího

Kupující

Prodávající

V Karlových Varech, dne ….…………..

V Želevčicích, dne ….…………..

podepsal
Ing. Jitka Digitálně
Ing. Jitka Samáková
2021.01.15
Samáková Datum:
07:57:35 +01'00'

Digitálně podepsal

Bc. Zdeněk Bc. Zdeněk Grimm
Datum: 2021.01.14
Grimm
12:17:27 +01'00'

______________________

________________________

Ing. Jitka Samáková

Bc. Zdeněk Grimm

předsedkyně představenstva

ředitel obchodu ČR – na základě plné moci

David
Bracháček

Digitálně podepsal
David Bracháček
Datum: 2021.01.14
15:59:09 +01'00'

______________________
Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva
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Příloha č. 1 - Formulář pro stanovení nabídkové ceny

Nákup pasivních antidekubitních matrací

Cena / ks
bez DPH (Kč)

Název

počet ks

Cena CELKEM
bez DPH (Kč)

Sazba DPH
DPH celkem (Kč)
(%)

Cena CELKEM vč.
DPH (Kč)

Pasivní gelová antidekubitní matrace – riziko IV

6 690,00 Kč

88

588 720,00 Kč

15

88 308,00 Kč

677 028,00 Kč

Pasivní antidekubitní matrace – riziko III

2 917,00 Kč

469

1 368 073,00 Kč

15

205 210,95 Kč

1 573 283,95 Kč

293 518,95 Kč

2 250 311,95 Kč

Cena CELKEM

vyplní účastník zadávacího řízení

1 956 793,00 Kč

Bc.
Zdeněk
Grimm

Digitálně
podepsal Bc.
Zdeněk Grimm
Datum:
2021.01.14
12:18:21 +01'00'

.................................................................
Jméno a podpis oprávněného zástupce
účastníka zadávacího řízení
Bc. Zdeněk Grimm, ředitel obchodu ČR na základě plné moci

Příloha č. 3

Formulář technických specifikací dodávky pro:
Pasivní antidekubitní matrace
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
26365804

Pasivní gelová antidekubitní matrace – riziko IV
Specifikace dodávky

Požadovaná
hodnota

88 ks
Nabízená hodnota
Splněno ANO/NE

Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže

Obchodní název a typové označení
Výrobce
Jádro matrace
jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny
a gelové pěny (Geltex, apod.) pro vynikající rozložení tlaku,
velmi dobrou prodyšnost a dlouhou životnost matrace
jádro matrace s prořezy pro dobrou ventilaci a dokonalé
přizpůsobení tvaru při polohování lůžka
nosnost
Nosná část jádra
ze studené PUR pěny o hustotě
ze studené PUR pěny s odporem proti stlačení – vyjádřen
jako ILD 40 % dle EN ISO 2439: 2008

CliniCare30
LINET spol. s r.o.

ano
ano

ANO
ANO

min. 230 kg

ANO, 230 kg

min. 40 kg/m3

ANO, 46kg/m3

* 170 N

ANO, 170N

min. CRIB 5

ANO, CRIB 5

min. 50 kg/m3

ANO, 50kg/m3

* 210 N

ANO, 210N

min. CRIB 5

ANO, CRIB 5

*Zadavatel v tomto případě připouští toleranci ± 10 N

pěna se sníženou hořlavostí
Zesílené boky jádra
ze studené PUR pěny o hustotě
ze studené PUR pěny s odporem proti stlačení – vyjádřen
jako ILD 40 % dle EN ISO 2439: 2008
*Zadavatel v tomto případě připouští toleranci ± 10 N

pěna se sníženou hořlavostí

Povrch jádra
celém povrchu jádra (mimo vyztužené boky) gelová pěna
vrstva min. 50 mm
(Geltex, apod.)
gelová pěna o hustotě
min. 50 kg/m3
gelová pěna s odporem proti stlačení – vyjádřen jako ILD 40
% dle EN ISO 2439: 2008
* 80 N

ANO, 50mm
ANO, 52kg/m3
ANO,80N

*Zadavatel v tomto případě připouští toleranci ± 10 N

pěna se sníženou hořlavostí
Potah matrace
velmi snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze tří stran
(270°) s ochrannou chlopní proti znečištění
paropropustný a voděodolný
spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra –
kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými
prostředky, obousměrně pružný
na potahu transportní madla pro jednoduchou
a bezpečnou manipulaci s matrací
Verze 21.10.2020

min. CRIB 5
ano
ano
ano
ano
ano

ANO, CRIB 5

ANO, 270°
ANO
ANO
ANO
ANO

Stránka 1 z 3

Příloha č. 3

Formulář technických specifikací dodávky pro:
Pasivní antidekubitní matrace
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
26365804

potah se sníženou hořlavostí
Počty, rozměry a kompatibilita
9 ks rozměr 208x96x14cm, matrace schválená výrobcem
lůžka pro použití na lůžko Multicare (výrobce LINET)
v souladu s jeho návodem na použití
20 ks rozměr 208x96x14cm, matrace schválená výrobcem
lůžka pro použití na lůžko Eleganza 3XC (výrobce LINET)
v souladu s jeho návodem na použití
10 ks rozměr 208x88x14cm, matrace schválená výrobcem
lůžka pro použití na lůžko Eleganza de Luxe (výrobce
LINET) v souladu s jeho návodem na použití
42 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem
lůžka pro použití na lůžko Eleganza Smart (výrobce LINET)
v souladu s jeho návodem na použití
7 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem
lůžka pro použití na lůžko Novos (výrobce LINET) v souladu
s jeho návodem na použití

min. CRIB 7

ANO, CRIB 7

ano

ANO

ano

ANO

ano

ANO

ano

ANO

ano

ANO

Pasivní antidekubitní matrace – riziko III
Specifikace dodávky

469 ks

Požadovaná hodnota

Nabízená hodnota
Splněno ANO/NE

Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže

Obchodní název a typové označení
Výrobce
Jádro matrace
jádro matrace ze studené PUR pěny s velmi dobrým
rozložením tlaku, prodyšností a dlouhou životností
matrace
na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném
i příčném směru, s různou hustotou prořezu zajišťující
zónovou tuhost jádra
nosnost
ze studené PUR pěny o hustotě
pěna se sníženou hořlavostí
Potah matrace
snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze dvou stran
(180°) s ochrannou chlopní proti znečištění
paropropustný a voděodolný

Verze 21.10.2020

PrimaCare10
LINET spol. s r.o.

ano
min. 4 zóny
(hlava, tělo, paty a
okraje matrace)
min. 200 kg
min. 40 kg/m3
min. CRIB 5
ano
ano

ANO

ANO
ANO, 200 kg
ANO, 41kg/m3
ANO, CRIB 5

ANO, 180°
ANO
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Příloha č. 3

Formulář technických specifikací dodávky pro:
Pasivní antidekubitní matrace
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
26365804

materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný
běžnými prostředky, obousměrně pružný
potah se sníženou hořlavostí
Počty, rozměry a kompatibilita
275 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená
výrobcem lůžka pro použití na lůžko Eleganza Smart
(výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití
36 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená
výrobcem lůžka pro použití na lůžko Novos (výrobce
LINET) v souladu s jeho návodem na použití
90 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená
výrobcem lůžka pro použití na lůžko Calma (výrobce
LINET) v souladu s jeho návodem na použití
57 ks rozměr 195x90x14cm
10 ks rozměr 170x70x14cm
1 ks rozměr 170x80x14cm

Podpis a razítko účastníka zadávacího řízení
Datum
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