
Kupní smlouva ě. - 2o17lsER/001

LuckyBe s.r.o.
se sídlem: Staňkova 9zzl44, Háje, 149 00 Praha 4
IC; 04849361
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-206300027z0100
zastoupená: Mgr. Michalem Smďkou, jednatelem
(dále jen "kupujícíJ
na jedné straně

a

Analytical Medical lnstruments, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze oddíl C' vložka 40068
se sídlem: Letohradská 31369, L7o 00 Praha 7
IČ: 63983524
DIč: CZ63983524
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu : z1044L685Ilz70o
Zastoupená: Mgr. Lukášem Macháčkem, MBA' jednatelem společnosti
(dále jen "prodávajícíJ
na straně druhé

uzavírají podle zákona č' 89lzol2 Sb., občanshý zákoník, v platném znění tuto

kupní smlouvu

na dodávku prostředků zdravotnické techniky s příslušenstvím dle cenové nabídky č. zoL7o119lst{2,
která je nedílnou součástí této smlouw.

článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se prďávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží,
uvedené v č|ánku II' této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

1'2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech
stanovených touto smlouvou.

článek II'
Předmět dodávky zboží

2'1. Přďmětem dodávky jsou 3 ks přístroje pro monitoraci vitalních funkcí pacienta 8,4",
EcG,RESP.spo2,NIBP.TEMP,2xsmařt vč. příslušenství dle cenové nabídý č. 2oL7oIIglsENz,
která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen ,"zbožť).

2'2. Prodávající dodá zboží kupujícímu formou jediné dodávky v oMobí do 30 dnů ode dne podpisu
této smlouvy. Předpokladem pro splnění termínu dodávky, je podpis a doručení potvrzené

smlouw prodávaj ícím u.

článek uI'
Cena zboží

3.1. Kupní cena zboží je cenou zboží včetně dopravného, balného, pojištěn| instalace a 1x zaškolení
obsluhy a je cenou konďnou a neměnnou'



3.2. Kupní cena předmětu celé dodávky zboží Kč
Cena celkem bez DPH

27 o/o DPH
Crlková cena s DPH činí

164 856'00Kč

34 6L7,76Kč
!99 475'76Kč

člán€k Iv.
Platební podmínky

4.1' Kupní cena bude placena kupujícím prodávajícímu tak' jak je to uvedeno v tomto článku níŽe.

Po realizaci obchodního případu, !. po instalaci zboží a zaškolení obsluhy vystaví prodávající na
zák|adě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvnímí stranami kupujícímu daňoý
doklad (fakturu) se splatností 30 dní od data doručení.

Konďná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, zejména musí obsahovat označení
faktury a číslo, název a sídlo prodávajícího a kupujícího' udání ceny zboží. fakturovanou částku,
DPH, DIČ kupujícího i prodávajícího, datum uskutďnění zd. plnění.

4'z. Úhrada dodávky bude kupujícím uhrazena ve prosflech účtu prodávajícího, kteý je uvďen v
záhlaví této smlouvy.

4'3. ProdáVající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží dle čl. VI této
smlouvy.
Nebezpečí škody na zboží přehází z prodávajícího na kupujícího dle čl' VI této smlouvy.

4.4. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat objednateli
úroky z prodlení ve ýši 0,5 o/o z dlužné částky za každý den prodlení a při prodlení delším než 30
dníje oprávněn, odstoupit od smlouvy, odvézt si přďmět plnění a požadovat náhradu škody.

článek v.
Převzetí zboží

5'1. Místem předání dodávý zbožíje Nemocnice Na Bulovce' odd. Neonatologie - JIP'
Budínova 6712, tao 81 Praha 8'
Za kupujícího dodávku převezme MUDr. Martin Čihař

5.2. Po ukončení instalace zboží a zaškolení obsluhy bude sepsan prodávajícím předávací a zaškolovací
protokol pro každou stranu v jednom vyhotovení'

5.3' Prodávající je povinen dodat kupujícímu spolu se zbožím doklady potřebné k přewetí a užívaní
zboží v českém jazyce - návod k použití.

článek vI.
Nabytí vlastnických práv a přechod nebezpečí škody na zbo;Ži

6.1. Smluvní strany se dohodly, že Vlastnické právo k dďanému zboží nabývá kupující okamžikem
připsání částky dle čl. III na účet prodávajícího.

6'2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího podepsaní předávacího protokolu
oběma smluvními stranami.



čtánek vII.
Záruka na zboží

7.r. ?rodávající poslq^uje záruku na jakost zboží po dobu 24 měsíců' na příslušenství a baterie 6
měsíců ode dne instalace a uvedení do provozu vč. podepsaní předávacího protokolu.

Kupující je oprávněn odmítnout dodávku zboží, Kerá nesplňuje podmínky této smlouvy. Kupující
však nemůže plnění bezdůvodně odmítnout'

7.2' Běh záruční lhůý začíná podepsáním předávacího protokolu.

7.3. Záruční Vada je Vadou, Kerá se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně písemně
nahlášena prodávajícímu. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve Vnitřních Vlastnostech
zboží a která je důsledkem neodborné manipulace, nepoužívaním origínálního spotřebního
materiálu nebo mechaníckého poškození. Prodávající se zavazuje v záruční době provádět servis
na předmět plnění bezplatně. V příoadě, že bude zjištěné násilné poškození nebo závada
způsobená nedbalostí nebo neodbornou manipulací nebo bude ú&ována v plné výši.

7.4. cena servisního zákroku bude vždy účtována dle platného sazebníku servisních prací.

VIII,
Společná a závěrečná ustanovení

8.1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou rnýslovně dohodnuý v této smlouvě, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89l2o72 sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími
obecně závaznými právními předpisy.

8.2. Tato smlouva může b,ýt měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran
písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

8'5. Smlouva je Vyhotovena Ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. z nichž kupující obdrží
jeden a prodávající jeden stejnopis.

8'6. Tato smlouva nab,Ívá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.7. obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy srným podpisem.

8.8. Nedílnými součástmi smlouvy jsou:
- cenová nabídka č. 20170119/SER/2
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_ tel'| 257 325 606' Íaý 25/ 326 a55
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Analytical Medical InstrumenÉ, s.r.o. \

Mgr. Lukáš Macháčelr MBA



cenoVá nabidka 2703

Kat. čísIo Popis Ks

Ce na za ks

bez DPH

Celkem bez

DPH

BSM-2303K Monitor životn ích fUnkcí8,4'',
ECG, RESP,5pO2,N IBP,TE M P,2xSma rt 1 4s600 4s600

x062 Baterie 1, 6582 6582

Příslušenství o neonatolo
Přiooiovací hadička NlBP. pro novorozence, 3,5m

Celkem bez DPH

celkem po slevě bez DPH

66 491'92 Kč


