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Kupní Smlouva
uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ“)

Číslo smlouvy Prodávajícího:
Císlo smlouvy Kupujícího:

1. Smluvní strany

Prodávající:
Prodávající: Medsol s.r.o.
Sídlo: Lužná 591/4, 160 00 Praha 6
Zastoupená: Antonín Havlíček, jednatel
IČ / DIČ: 24201596/ CZ24201596
Společnost Zapsaná v: OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188143
Bankovní Spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 260001288 / 0300
Kontaktní osoba: lng. Jiří Svozil
Tel.: 725 145 276
Email: info@medsol.cz
Dále jen „prodávající“

Kupující:
Kupující: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Sídlo: B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice
Zastoupená: MUDr. Marek Slabý, MBA (ředitel ZZS Jčk)
IČ ı DIČ; 48199931
Kontaktní osoba: MUDr. Marek Slabý, MBA,

tel. 387 762 115,
e-mail: slabym@Zzsjck.cz

dále jen „kupující“

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je dodávka 3 ks tabletů s příslušenstvím pro mobilní Zadávání dat.

2.2. Specifikace dodávky:
Tablet Panasonic FZ-G1 s parametry:
a) Kapacitní multidotykový displej o velikosti 10,1“
b) Rozlišení displeje 1920x1200 WUXGA s vysokým jasem až 800 cd/m2
c) Operační systém Windows 10
d) Ovládání také prostřednictvím SW i HW klávesnice; je možné provedení pevné i přídavné
klávesnice.
e) Kapacita HDD 128 GB technologie SSD,
f) RAM o kapacitě 4GB
g) WiflFi a Bluetooth
h) Modul GPS, Modern GPRS/UMTS/HSPDA/LTE
k) 1x USB 3.0 port
l) Napájení přes adaptér 230V i adaptér na 12V (součástí dodávky je autoadaptér)
m) Konektor pro dokovací Stanici
n) Tablet je zodolněn pro použití v podmínkách ZZS. Odolnost vůči vodě a prachu je IP65 a MIL-
STD 81OG.
o) Fotoaparát na přední straně tabletu
p) Příslušenství pro ergonomické držení tabletu v ruce



Příslušenství:
Termo tiskárna A4 Brother PocketJet PJ-762 připojitelná pomoci USB nebo Bluetooth se Zástavbou do
vozidla včetně napájení do vozidla (12V) a baterií Li-ion. Zástavba do vozidla je řešena pomocí držáku
tiskárny, který plní normu ČSN EN 1789:2007 +A2:2014 Zdravotnické dopravní prostředky a jejich
vybaveni - Silniční ambulance. Odpovídajicí platný certifikát držáku bude předložen před podpisem této
smlouvy.

2.3. Smlouva se uzavírá jako výsledek veřejné Zakázky s názvem „Dodávka tabletů". Specifikace
předmětu plnění a podmínky této smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek kupujícího jako Zadavatele
veřejné Zakázky a nabídky prodávajícího jako vybraného uchazeče v tomto výběrovém řízení. Obě
smluvní strany prohlašují, že zadávací podmínky kupujícího a nabídku prodávajícího podanou v řízení
mají k datu uzavření této smlouvy k dispozici.
Předmět smlouvy je specifikován v či. 2 této smlouvy.

3. Platnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu dodání předmětu plnění. Platnost smlouvy a termín ukončení dodávky se
stanovuje nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

4. Dodací podmínky

4.1. Prodávající se Zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v předmětu smlouvy čl. 2 této smlouvy.
4.2. Kupující požaduje dodat zboží odpovídající platným ČSN, atestům a předpisům výrobce v prvotřídní
kvalitě.
4.3. Zboží dle této smlouvy lze dodat doručením, instalaci a převzetím Zboží kupujícím v místě plnění.
4.4. Dodávky a instalace předmětného Zboží bude Zajišt'ovat prodávající na místě určeném oprávněným
pracovníkem kupujícího.
4.5. Prodávající provede předání dodávky a instalace do místa dodání oprávněným pracovníkem v
pracovni dny od 8.00 do 15.00 hodin, případně v čase po dohodě prodávajícího a kupujícího.
4.6. Nedílnou součásti dodávky bude doklad o předání a převzetí zboží (dodací list). Dodací list podepiši
oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisem dodacího listu dochází k převzetí a předání
Zboží. Dodací list musi obsahovat přesné definování Zboží, prodejní cenu bez DPH a s DPH, přesný název
výrobku.
4.7. Kontrola kvality a úplnosti předmětné dodávky bude provedena při převzetí. Kupující je povinen
prohlédnout předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se, zda
odpovídá Smluveným vlastnostem a zadávacím podmínkám. Za vadu se považují i vady v dokladech
nutných pro užívání věci. V případě Závady, na kterou se vztahuje záruka, veškeré vzniklé náklady hradí
prodávající. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. NOZ.

5. Cena předmětu

5.1. Cena předmětu plnění je ujednána podle Celkové nabídkové ceny prodávajícího, která je rozepsaná
v krycím listu a je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena předmětu plnění smlouvy je nepřekročitelná, nejvýše
přípustná po dobu smluvního vztahu a je garantována prodávajícím po celou dobu platnosti smlouvy.
5.2. Navýšení ceny je přípustné pouze při změně daňových sazeb, a to jenom ve výši procentuálně
shodném s tímto navýšením a po předcházejícím písemném souhlasu kupujícího.
5.3. Doprava a instalace Zboží bude zahrnuta v celkové nabídkové ceně za předmět plnění veřejné
Zakázky a nemůže být fakturována Zvlášť. V nabídkové ceně musi být Zahrnuty veškeré přímé či nepřímé
náklady spojené s dodávkou Zboží do sjednaného místa plnění, Zejména za balné, poštovné či případně
další manipulační poplatky.

6. Fakturační a platební podminky

6.1. Kupující nebude poskytovat Zálohu na plnění předmětu smlouvy.
6.2. Prodávající vystaví fakturu, která bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

a) název a sídlo prodávajícího a kupujícího



b) označení dodacího listu a jeho číslo,
c) název předmětné veřejné Zakázky a její evidenční číslo,
f) specifikaci a popis jednotlivých položek,
g) celkovou fakturovanou částku
h) datum převzetí faktury

6.3. Cena Za plnění veřejné Zakázky bude hrazena na Základě řádně vystavené faktury za uskutečněné
dodávky. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy a také
název předmětu veřejné zakázky a číslo objednávky. Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná.
6.4 Prodávající Zašle fakturu na adresu sídla kupujícího.
6.5. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
6.6. Platba bude provedena výhradně v Kč.

7. Záruka Za jakost a právní vady zboží, odpovědnost za vady

7.1. Odpovědnost Za vady Zboží, Záruka Za jeho jakost a právní vady Zboží, se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského Zákoníku.
7.2. Prodávající poskytuje kupujícímu Záruku Za jakost dodávaného Zboží v délce 24 měsíců. Záruční
doba počíná běžet dnem, v němž kupující převzal celý předmět koupě (dodané Zboží).
7.3. Prodávající se Zavazuje, že v případě dodání vadného Zboží a jeho reklamace kupujícím, provede
ihned výměnu Zboží ve stanovené jakosti a kvalitě na vlastní náklady.

8. Přechod vlastnictví a nebezpečí Škody na věci

8.1. Kupujicí se stává vlastníkem zboží dodaného na Základě kupní smlouvy nebo podle příslušné
objednávky, jež bude vystavena na Základě této smlouvy, jeho potvrzeným převzetím.
8.2. Skutečnost osvědčujicí přechod vlastnictví tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, je potvrzena
podpisem dodacího listu oprávněným zástupcem kupujícího.
8.3. Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí a předání Zboží oprávněnému
zástupci kupujícího.

9. Sankce

9.1. Prodávající se Zavazuje Zaplatit kupujícímu Smluvní pokutu ve výši 0,01 % Z plnění předmětu smlouvy
za každý i Započatý den prodlení.
9.2. Kupující se Zavazuje Zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % Z dlužné částky Za každý
i Započatý den prodlení s placením faktury.

10.0statní ujednání

10.1. Změny smlouvy budou platné pouze na Základě čislovaných, písemných a oboustranně
odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti plnění
předmětu smlouvy budou vyčisleny nebo rozhodnuty soudním Znalcem, kterého odsouhlasí obě strany.
10.3. Práva a povinnosti smluvních stran, obchodni vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku, platným právním řádem ČR a obchodními Zvyklostmi. Případné
spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy. Není přípustná rozhodčí doložka.
10.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodni tajemství
ve smyslu nového občanského Zákoníku a udělují svolení k jejich užití a Zveřejnění dle platných právních
předpisů bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem Zveřejnění smlouvy
v Registru smluv.
10.6. Obě smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit výpovědi smlouvy bez udání důvodů, přičemž
výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi. Obě smluvní
stany mohou ukončit platnost smlouvy také dohodou.
10.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Prodávající i kupující obdrží po jednom vyhotovení
smlouvy.



10.8. Zhotovitel i objednatel Shodnë prohlašují, že si tuto smlouvu před jejim podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelně, bez
Zneužití tísné, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé Strany, na důkaz
čehož připojuji Své podpisy.

Příloha Smlouvy: Krycí liSt nabidky

Prodávající: Kupující:

V Praze, dne: 23.6.2017 V Českých Budějovicích, dne: 17 Ĺ 27/)

Antonin Havlíček MUDr. Marek Slabý, MBA
Jednatel ředitel ZZS JčK

svoTNtÁ zÁCHRANNÁ SLUŽBA
MEDSOL S.x.0. (13) JIHOČESKÉHO KRAJI:

Lužná 591/4 8. Nčznønvè 1931/6, m oı Čøflkć Bnćčjøviøø
180 00 Praha s _ vøkøvıøø IČO: 48199931

IC: 242 01 596 DiC: 0224201596



Příloha č. 1

KRYcí LIST NABÍDKY
Název Zakázky: „Dodávka tabletů“
Druh zad.řízeni: VZ malého rozsahu - dodávky

1.1 Zadavatel
Obchodni firma nebo název/
Obchodní firma nebo jméno a
přijmení:

Zdravotnická Záchranná služba Jihočeského kraje

Sídlo l Misto podnikáníI popř.
místo trvalého pobytu: Boženy Němcové 19311'6, 370 01 České Budějovice

IČ: 48199931
Osoba oprávněná za
zadavatele jednat: MUDr. Marek Slab'jfı MBA ředitel

Kontaktní osoba: Kateřina Schacková
Te|./fax: 387762215ı 387762148
E-mail: schackovaszsjckcz

1.2 Účastník
Obchodní firma nebo název l
Obchodni firma nebo jméno a
přijmení:

MEDSOL, s.r.0.

Sídlo l Místo podnikání, popř.
misto trvalého pobytu: Lužná 591/4, 160 00 Praha

IČ: 24201596
Osoba oprávněná jednat
jménem či Za účastníka: Antonín Havlíčekl jednatel

Spisová Značka v obchodním
rejstříku či jiné evidenci` je-li
účastník v ní zapsán:

C188143 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: Jiří Svozil
Tel./fa×: 725 145 276
E-mail: jsvo@medsol.cz

2. Nabídková cena v Kč
Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH

(Sazba 21 %): Cena celkem včetně DPH:

280.519,- 58.909,- 33942823

3. Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka
Titul, jménoı přijmení: Antonin Havlíček

Funkce: jednatel
Datum: 6.6.2017
Razítko a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či
za účastníka:

SOL s.r.0. (13)
użııá 591/4

Praha 6 Vokovice
01 596 DIČ: 0224201596
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p


