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i.
Přcdmět anıluuı-'zc

1. Na aaklacíč': [cín Smlcflufl“ ac pı'flınjarající łžaí.“ínfnjc dnual kupujícímu nnıc pinů funkcni
[Icfibrilaturzc dlc pííílnh:
a) Pííílnha Č. í fl Krycí liSL naí'íí'ílkjí'E
h} íľ'í'ílnín'ı c. 2a - l*cıřˇ.ack-nck na pí'ccíınší plnűní.
cí Příínha c. lh - Spccífikacc přcdníclu plncní íí'ia'. Scananí příícıłı kupní aınlnujnıl
(cííílc jcn „píccíníët aníínurj." ci HHhı“;:cìií"_í a přcI-csí na kupujícíhn ıí'lan-.LIníckc pí'aw
k přcdınůuí aínlnuı-ˇjy. Spnlu :š pícuıncícín knílnuı'y hudnu kupujícímu pícckínjv' íakc

clnkk-ıcìzn' pnlíchnc pra í'acínc užiíı'aní přcdıncnı Sınlnucjn'. tj. zcjıncna nak-'nu kpnužiíí

x“ ccakcınjaxjccc dla píalncí Icgínlatíx'zx'. Kaľucní ííalí aaí.

T Kupující ac na aakladc Icıu EflíınícunfjI aínfııflıjc zaplatit ıľncıclarajícíníu za clndanjí' pí'cdnícl

aníínuxj' kupní ccnu Spccíí'íkaa'anuu a' cí. Il- tctn anílcunjí.
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-.J Prcdáí-'ájí cí I:íáíc prnhiááujc. żc ná pí'cdmclu ámIcım-'y ncx-ázncu żádná práí'á lí'cíích náub á

Ěc ncní dáná žádná pí'ckááká- ktcrá hzv' mu hránííá á pí'cflıímclcm Smluuı-ˇy Llíápuınn-át.
řršnuüáátí duííárlfly jc mínáž ícáíácrá u uplná Línlx'uıncntácc. látcíá upnfnnujc kupujícíhn
pIˇ'ccímct Sí“nínm-`}' uáíı'áí. uchu jc pníímínkuu jcím użí 1í'ání.
R-f'cí'cjná zákášiká jc áuucáátí ácłíuílcnáhn píˇnjckíu 31. Týmy IROP ípclnžlflzá I.:ì'~J„ Mí] í.V přípádc příııíclcní íìnáncnícłı pruátí'ccíláu hudc lcınu pı'njckí á názrcm ...'Zı'jí'ácní kíniííynáí'áánc pccc ná Tí-"ˇ'zšhcíínáíx“u - í. ctápá [rcgíátı'ácní c. (fkfflíí.Í.5(ífl'í).í_].-"[).[í.-"Iú_ťfí=íš..="í_.ìü(ìlñáí'íííìnáncm-'áı'í Erí'upáluiíu uníí ,i l-Ĺí'mpáíxˇchn lnncíu pm I'cgíunáíní rum-nj.

ll.
Kupní ccná

1. Kupní ccná aáí ciní

Předmět smlouvy Cena bez DPH
(Kč) (Ků'j

Cena s DPH
(Kč)_.. __

Dcíìlírilátııír zákláííní
(A) [4 í-Luh'j) 36.3.3003“

Dťfihı'íláínr Střední třídy
h“ muítnnátí ncíníáxíwní
Stimulácc
[l kus]

(BJ

[lcíìlırilátnr nejvyšší [íííııijí-I
5 nıninuálí ncim-'ááíı'ní
Slíınulácc
(I kuáł

[Cl 214.60932

?6.293.,llfl 439.593Jlü

193.1883"

45.0Íí3Jl8 259.6?8,ílll

Cena za celý předmět
SmlızımrzvT v Kč,
y'. Snučcí řádků uznncˇených (A) +

lJ'3'?.5łšı5l,42 54.88958 89145930
ÍĚIH'íC)

t
„J

ťí.

1*" kupní ccnc zá pí'cámct Snííuuí'y jc záhrnutc ííndánL ínáíálácc pí'cdínátu ámlnuíj.
kupujícímu T míátc pínáníA jchc Ln'cdcní dc pı'ní-cáu. ncíálmušcní. prcnccícní iíıán'uktáácpcíˇánnáiu kupujícílufí pí'n nífıálułıu přcdmclu ánıííìnnfjíą iiímmkuláı'ní pí'ccíání pícíímcuíSmluín'jn' 1c:iłíı--tıííif x-'j-'átín-cní íınšštáíácníhu u pí*c±i1í-'n'ácíhııí prnníılánlu. pí'cdání 1n-ácch cluíflíádupcıíííchnjíˇch pm jchu í'ádná uží'n'ání [cmcí'ìá cl. 1. ndáí. 1 [cín SI“í“`ıluuı-“}",ì„ Línpržnííc. cín á'n'cákcíˇá Líáíší áum-fíácjící nákládjí' ínápí“. Icá pnpíállx'jn'. cíánc ái.'}.
l'*í`['íí'á‹;]ť`:ıíí inálrukíáżc pcı'ánnáíu pru ubáluhu pí'cííınctu áínlnínfj pc clubu Ěíı-'umuáíi
pí'cdmálu ámíumfjnf jc hcš'tpíálnc. Náhídlxm-'á ccná nbááhujc rcákcrc' nákláíízn“ cínıíáí'álcícíx“ í'ádncmu prcícclcní pí'cciıncìu í`cí`cjnc zákáxkzn íccmc rácch nákľácíu í'zn-[żíljí'í-'ájících Kcfluiáí-'ácích pínímíncíx'. Ní-íííícílxíná ccná jc í-šnnccná.
Kupní ccná hudc kupujícím uhráácná ná náklááflš cláníjnáím cíí'íkládu [í'áI-x-ˇIuı'jflı 1íjvžxštcn'cncłm
pnní áífáj íc í m .
í-l'rcıíçíá'vájící jc npráıˇncn x-'j'átáí'ií íálx'luru áá pu í'ádncın LíuLíání pícíímctu ámlı'innjc
kupujícímu. jchc uícíícní cín prcm'íflu. přcdání ınácclí LIul-šíádu pntíclmjíˇcłí pm jcíní í`ác1nc
użííání íácjmcná ČI. I. udát. 1 láln áínlnm'zcí. xááI-x'uícní uháluhj“ pí`cdmcíu .*iíınluuí. jn- á
pudpíáu pruu'íknlu u přccíání píccíínctu áınluLn--fję` chcmá Sma-nímí átmnámí.
ííákturá jc áplutná Liu Ííí] Líná nLíc Línc jcjíhn (inruccní kupujícímu. á m ná hánkmní áccí|'n`uííá`n=ájícíłm. kícrzí' jc uí'cíícn í ááhláíí Icíu Smlum'zí'.
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capiaíí-ií kupující prcdč'nující mu kupní ccnu řčšıflıínc a xˇcac. zavazujc Sc kupující zaplaííí
pí'ucíčíı'ujícíımı íu'cık :2. prudícní x'c x-flí-ší ílül 'Š'fífl z Lílužnc' cäntkj; 'Ku každý dcn prudlcní. u lu
už.. L'íu uplnchu zupluccní dlužnc cčížštkzn'.

Ill.
Iľmha a místu plnění

íJıIJdáí-'ující Sc zau-'uuujc Líuduì pí'cdmct nmlcıuíj kupujícíínu duı Í'íIÍ] dnu cuí ucínıíunti
S]`ı`ılnm=}=.
K Líu'dúní pícdmctu Smlcunjí píulc pruııíí'n'ující kupujícím píscmnc 1“j_nˇ;n“í'=íı“ı 15 dní pícd
jcłíu dcdí-'mínı Prucíín-ˇující ncní upráR-ˇnšn přcumflăl plncní Lícıdcu kupujícímu Líí'í`í=c. ncıľí
prcıknzclclnc uhdrží a'zí-ˇzıˇu x“ pícdchnií x-clc Lıxcdcnuu.
h-fiíälcm plnění juuu íuídclcní kupujícíhu 'x-'ccínc Imcí'ní pm-'ilnıuL
Prcdín-'ující :Sc zm'í-ízujc Uruzumct kupujícíhu u Liíuíuní Khuzì'fí ncjıı“1c1“1c díu pí'ucm“ıíí dny
přcdcm. Kupující pí'uí'cdc pí'i Lííuiímí pícdmclu ííjn 'xiícknu přcjímku.
Kupující přcdmël Smlcm'jy pí'cı'cífnìc` ncícj kuáujc-lí žuflıínc rudy. Pckucí nchudc pí'cíjmct
Smlum'zí-f clcıclàn x' pcž.nı:;1u`~.-“uncın mnużstrk jukcnčılí. druhu u pruí'cdcní. má kupující prín'u
LÍmíí'n-'ku mímímcut. (_)címílmılí u cíí"n-'uLí}-` vyznačí 1' dckludcch pí'ncíuı-ˇujícíhc.
aíudcm u dcruccní jc unuucí IiSL cıpclícný puupíucm nnuhjí' uprčíí-'ncnc kpřcíršfctí
přcíímctu ní“n|ı.un`}=` . [lcchnickclm pmccxníku) uchu
í ímcżštícníhu í`cí"crcnta`L
Zu pí'cflıíání pí'cdıí“íctı,1 Sı“í'ílıjuıíj„' Sc puru'íˇžujc jcíín Lind-'fun nu íľıcìí'cuu uícílu kupujícíhu. dulc
puk jchc uí-'cucní Lin i":ví`ı;n-`n;uí. pí'cuííní 'í'šàcclí ííukkuíu pntřchnjí'ch pru jcłuí í'í'uínc uříuì'ıní
íıfl'cjnìcıuí cl. l. cclžšt. ì ícíu Smlnuí-'jgk Iuškclcní nbžšluhjí- kupujícílm cí pcu'łpížnI píulnknlu u
|“`J=í"cLííu`ıí |_':Iíˇ“ccln“`ıctu :Smlnuí'jí' chcımí :unlmˇí'íímí :Strumłımk
Pí'mukul u přcdcíní pí`ccimëuı SIí]lí':ım'}-` hudc uhfšnhcíul pulí'rucní kupujícíłujı u Ium. 'Rc hjn'i
'cc .Hm-uni píˇuııíuí-'ujícííuí Scjëfnnmcn 5 náí-'mícm k pí'uıĚítí.
Kupující jc pcn-'íncn ľcť'ápcklmín pukjífny prccíuí-'ujícíłuiı [jíkující Sc Ln'ccłcní pí`cun`ıctu
Smluurjíf du pruvnìu.
Ncuuuč'í-lí pí'udän-í-íjící kupujícímu pííccímč'í :ámlnm'jíf í'äuínc u í-'cnu cmuxujc Sc [ťncdí-'Ťn'ující
'xiupluííí kupujícímu SmIm-'ní pnkutu ı-c ují-'Sí ílül '-:ľ--íí if. kupní ccnjí“ f-Lu kułdjí' Lícn prccllcní. u
In už. Liu íííclnchc přcdíuıí píícdmcľu Sínlumfy kupujícínuí. 'in kupní ccnu nc prn ucclj'
Snıluız'ní pckuľjíf pm'uížujc kupní ccnn 1n-'ííclnc DPI-[_

IV.
Nchczpcčí :fˇíkıiııłljí-I na přcí'lmířtu Smlnın'jf, přcıˇcd í'lastníckéhu práva

Hchc'ćpccí škucíjíf nu pícclmctu Síníí'u.ni}=` pí'cchużí If. [ťu'ccłíľ'n'ujícíhn nu kupujícíhn
ckííımżíkcm pí'nIuku[urnílíc pí'ccíàní píccímëíu Smluuí'jí' íci. III [jílu níí]1nm`}`_}„ chdubnc luk
`í'luëuníckc Iżmš'nu.

'kif'

(_)[lpuwëdnüst za Tudy přcdnıëtu :iamłcu'f'jí'` cáruka, Scrıˇifl., PBTK

IJı`cuIĚn-'u_iící Sc uän'uuujc duchu kupujícímu přcdmcí 5mlcm“}= í- kíiulitc. jc'ř. bude í' nuulıuíu
n příslušnými plulnjí'mi pnìí'nímí pí'cupíh'jn' u ícchníckýmí ci jínjí'mí nuI'nuímí.
Pmdàí'cíjící .Sc xčìnuuujc puťèkjťmuuí kupujícímu nu pí'cí'ímèl :šmlumˇjť Ičfıruku pu dubu
Ln'ciicnuu x' Ĺíıíjflgcncííálu l - KIˇí-'cí líní nabídky u pc Slcjm'íu dubu í cplclnjí' zurucní
ucı'í'ížn1 ncı přcí'ìmcľ Hmluuí'jí', Zč-'ıruku Iucíníí hcíľicí cd (Lk-'nu pı'uuíkuluı'níhu přccifíní pí'cdmcíu
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amInuı-ˇjvz Zaruka ar: prudiużujı.: n dubu. kdy nabyla mnžnn přadm'št amlnrnfy pnużírar xríí'ıalndku puruuhjr. tj. nd nahíaíáuní .čararíjn rínjajíhn uplnćhn nrlaıranëní.
Lhura pru naarup na aarría (_.čaruůní í pa uplzxnuíí aarukjn J _íL: 43 I“`u.`u.íin nu _ìnlm míhlašaní.(Jdatr'anížní zarauy bude prrnťríťrın dn 48 hndín. pí'íúurnži tata duha mužıť hjft pı'uríluużanaw. pří[mí-ují.ı nulnuati ıťıbjnrínaní rıahradníhn Líílu. V případů ıruup1`rn-`iIťinnaíi prťrímëluamluLví-'3;r Lin Ě Imriín ad 1“`ıaaíupu na upraíu aararíjn“. prndrřn'aiící garumuja .'Hapujùuníarrnmualnríhn pí'udmírm amlnuí-fl' pu uuluu L'Iuhu uprav; zdarma. V případů ncapluůníprn-'ímmalí r lumtn udatarui Ln'adnnrřm. _jr: prudarajíuí pm'inan uhradit kupujícímuaqí-'uí pnláuru už aji-:ší ['JĂJI 'FE-í) 'r kupní tuny íria udat. I ČI. í] tun amíurn'jn-l Ka Iu-ıiríjí ríunprudluní.
Hflšhnm aaruláy hudnu 'n-'Šucłmy prín'ídełnć bušipaùnuama technicka lxnntrulzr Hlah.: jun._.IJB'I`K“_]I ífčauuˇ: aluklríukrí' láuntruljn' íruríar-:L duprarjn'. prací: acrríaníłm IťťlííıikııIťıı'nrìarajíuíhu a Mautí] nahrruíníuh Líílí'ı Imtrahuýüh rjn mí-ˇmít při PB'I'IČ. pı'rm-'uíčnjť Hlaruu-.L
V dubíí ıfl'“'_.ríu`ı.1IU;-I a pa unluu riuhu żírnmuari přrrrimëuı amlnm z.“ hurluu prrn-'aríůna pı'rjflškuhmíu!'.ıaíı..ıh}=` Iflıupuiı'rrílm adarma.
Pu upljv'nulí aar*1.ılxˇ}-ˇjaı;:ıíı x.“ Pmfiıuxüiímłflů dnhuríı“ıul}-ˇ:
a) Čťmrjıal I-I'HˇIIC. a _Íají uuna: dn PB'I'K Spada Činnuaí Lnurlršrıa 1“ uLíaIax-'uí rýíáu Ln-udanúmı
h) pnaaruůní aťrría na píˇťrímůau amíum'jn“ a _íuhu Kuna:
afí Línıťírarnć lj-'kaiíuí au aťr'r-'iau a _iuhn url-na.
IJrruIarajíuí gıìrrarımjfl.: aajíšrúní aufliau a rIuLíax-ťlxˇ nahrčuiníuh ríílu a apnlí'uhníhn mamríaiuratahujírrí ar: k píarrímíirtu amluurjr minínu'rlnè pn ríunu lífł Iťr auf: rim: pru[nlx'ularrıíímpí'udaní přarimëlu ar`nluín`}“.

VI.
Sah-'atnrni klauxulť

.In-li nahu aranť-Ii an: ı“ıal-\“tnr=.ř uatannrnní Iürn amInuı-'y nťpIaIm-š Či nníıůínnć. ncdrnýkr-í autn uaramíuh íıauıırrnurıí létu amínurjr. klnra flìaIL-írají plama a urřinna. Smluvní aíraujęT ar.:ınrujrvrmn 1tıí`íparlíš1 Rax-í-ıflıjí rínhnduu m-ıhnuiít uaıaunı-'ťní mrpíamú Či naíıćínnć nurzímuatanrnˇnním píamji-'m a íıùinnzé'm. ktarÉ najíapu raípıżıríría pín'nríníì- .čr-unýaíumí'mu íııšnluuaranuraní naplamúhn Či nťíıírínnúhn. IJn už L'Inhjv' platí Luiprn-íıjaìíüí upra'x'a píatnzí'uhrjıhncnrš Iaraanjíˇch praxníuh píudpíau Ĺ'Ť'aakć rr-:puhlikjn

VII.
Dal-:lady před pudpiaťm amlnuıˇy

Prnríarajíní pflpuríaiaçunflmg ríuínži] kupujícímu nľllťwu dukladıj. kíura _iauuuuahjnfturj pm její uaaaí'mıí :
aj: pı'u uríhuı'nrm .vrpíìanłfıiínal k aiauihurrí a aura-lan rdı'rn-fruninkyírh pruaírťdku LínIáíad. Iálarjí“nuda rínlnłťrı jadunu r. ni'íìu urcdunjí'ch mnžnuaíí:

1 _ Pra“. rauním uiıir'ıíšťní rťgíarrauu aj. dana EŠIÍÄKI- uchu
Ě. 1-“"ˇ}'-'píaťrr“ì a rngíalı'u SI'ÍÍKLu alu Rakuna ů. ĚčiıS-"E'ĹJH Sh.. u Frirru'rjuníukýahpruaríaııíaíuh a n amünrš zaixuna Č. n_'“`.~4-“"2{'Í'JIÍI‹I Sb.. u aprarníuh pnplarcíuh. u: .r.rušnı'pnaríčąíšíuh přťrípiau uchu ínnríanrřm [__-'RL adrťay. na klťrú ja mnžnú rugíauˇauírnˇšíit. f_`ıíˇ“'ípadn=;šr

Unluřuním Ĺ'Ilanarnaní n Splnění uhľaaarauí pm'immau milí-'r.íamř hfIíníaIuraırnnıIrlnn'umíulı'ı' pudln pí'ndchnaí rarrx: Iaiáuna a rírn. Ěn pn aplnıřní purinnuarimgiarrafrc na SIÍJKI- x“ pruhu-"31m pííťdühuaíim ubdubí. bude pnafcní nr] Říj-KI.Líuíużťıru:
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Eal prd přědmět amlnuv v tvíf. Přílnlta ě. lb v Spěěífikaěě přědmětu plnění] - muaı 1uvt

tıznaěěnv anaělxˇnu ahndv. příp. děělaratínn ui`ěnnfnt`mítv tv přěkladu) dlě ě 13 aaknna

ě. 22.51997' SIL ě těěhníěkýělt pařiadavěíělt na vvrnlıkzv-z

ě) dělużění prndulx'tnvěltn líatu l; přědmětu aınlěuvv [víz lľ'řílělta ě. 23h - Spěěítíltaěě

p_řědmětu plněníL aě látěı'ěhu ıOudě zřěímě aplnění puěaduvanjí-'ělt těělmíěltzí-'ěh

paramětríiı příaluěněltě ıu-thíľěnělm přědmětu amlnuvvl

VIII.
Údattıupění nd aınlnuvjvˇ

lítěıtakulí Smluvní atı'ana muěě nd tělu amlěuvv ndaıěıupíL pnlšud ajíatí pndatatně pntuŠěuí

tělu amlěıuvvI dı'uhutı Smluvní attanuu. Odatpupění ınuaí mít píaěınnnu l“`ě+1`ı`nu. tnuaí v něın

být pupaan dítvěıd ndatmıpění a pndpia udatupujíěí amluvní att'anv. jínalx“ _íě ědatnupění

něplalně. Tatu amlntıva ěanílx'a kě dní děı'uěění nanamění ndatupujíěí amluvní attanv u

ndatpupění druhě Smluvní Straně. v puěhjnˇhnuatěělt 3. dněm pn nděalaní. (Jdatnupění nd

tětu aınluuvv aě nědntjí-'lta prava na nahradu ělxˇndjt vanìlxˇlě 'a pnrušění Smluvní pt_n-`ìı`ııtt'}atì

ani prava na Kaplaěění Smluvní ptjılšutv.
Pt'n uěělv tětn amlnuv v aě aa pědatatně pěı'uššění amluvníěh ppvínnnatí pnvaěujě talx'uvě

ppı'tıaění. u lttěrěltn Smluvní atrana pnt'uěujíěí aınluuvu měla něhu nmhla [_'JřědpfpláIadatą žiě

pří talšnvětn pěı'ušění amlnuvv. apříhlědıˇıtuíı“ı`t kě všˇšěm tíktılttttatěıtt. by druha amluv-'ní

Strana něměla Jv'“'_t'=.í__iěn`ı amlnuvu uaavříL lztějměna“.

a} pt'ndlění a uhradnu lxˇupní ěěnzvI něbn _'|ějí ěaatí dělšínt 3U dnu tıd aplatnuatí.

lalı prudlění pı'udavajíěílm a dndaním přědmětu plnění dlě tětu amlěuvv dělším něž. 3U

dnu.
pmdlění a naatupěm lv“ nptˇavě při aařuěním aěřv íau dělším něž. Ě dnjv.

d] nětněržmżıat ndatt'anít vadv dudaněhu Indií. jaknż i v případě nělaě-lí v-ěě użívat prn

npalx'uvt-mv vzífalxˇjvt vad tvíěě něž fiat). a tn í vad tuaněhn ě]`íat`t-1ktět`u. pn npravě ěí

výskytu většíhěı puětu vad antıěaaı“tě_ a těı v děltě ěarulájv
ě) pultud nědujdě lx' aapt'tjěění m'tlu't-ıdnílnżı taıpvnatělnělm) Iaříaění dn ltl dnu nd

na h I aaě n í 'aavad v.
t] v případě. řě aě ktěrělxˇnlí pt'nhlašění přudavajíěílm uvěděně v tětn amlnuvě ulçażě _'Ialx'ě

něpřavdívě.
_'Iěallířě pı'ndt-ívajíěí ujíatíl kupujíěíhn. .łě zběěí ma Lu`ěítě vlaatnnatL xějtněna v-'Iaatnuatí

láupujíěíın vvaluvně v-'jv-'míněně` aněbě žě něma iadně vadjtà a tutn ujíětění .aě naalědně

ulxˇažě něpt'avdívzíľm apnd.

F;
"I'C

i

IX.
Ostatní uatanüvění

(_)lfıě amluvní atranv janu pnvínnv uanamít druhě Smluvní :am-mě jalu'fıulvuìıliv aměnu tfıdaju

uvěděnjí'ěh v aaltlaví tětu aınlmtvv. a tn píaěmně hěľ. alavtěěněltn dtlkltıtltt putě„ kdjv aě ě

příalušně změně dnavědí.

Prndt'ıv-'aiíěí nění upravněn přěvěat prava a pěviıměıatí a tětn kupní aınluuvv ěí Rjějí ěaatí

na třětí uaěıbu běľ. anultlaau ltupujíěílurf.

X
Zavěrěěna uataııuvění

Pravní vátaltv tnutd aınlětıv du něupıˇavěně aě řídí platnými tıatannvěnímí (Iz/Ĺ. aějměna

jěltěı tl IHW a tu'ıalědujíěímí. vě anění pnadějaíěh přědpíat'ı.

Pří výkladu tětu amlmıv _v němají ěhěhědní avvláiuatí přědnnat přěd přavními přědpíajn'.

aějměna přěd 0/..

r_-
I"ı



[H
J-

In

vı

L'ıůinnüťští zveřejnàním 1-' [`=`:gižšlru Smlu'n'.
Tam Smlmnü nahý-'rá platımťští dnťm jťjíhü püdľıiťšu ubämü Sma-ˇI'ıít'ni Stranami. :z-ı

4, Pı'ühiı'n'ajíťí x-'jľsim 114.? Süuhłflžší čar: zirflżřcjııůrıírrı cclèhü Lıbsızìlm Sıjulmn'y.
:'fl. FI"L11+L".› SmImn-'čı ju Lızuı'í'enfl pndh: pI'č'n'čı Cc-:Ské rťpul'ılilx'jn'.
(i. 'lľıhjı Smłnmˇa SL* Uhulm'ujc u: ůìyí'nžuh :alejnüpihšcch 5; płzımuslí migìnálLı. 5*. nichž“. každá

Smluvní Strana-1 ühdrłí pm dmu ı'jn'hflımżwťních.

„H
1 ZI]1Ě`1`1}ˇ u dflphˇìlxj něm :šimìüm'y nmhmı být pı'm'äłdùnjç [Tıuuıť najı základů dulııìıflly uhmı

SI'I'IILH-'ních ram-11] a jSL'ıLi plııtmš püuzf: x' pístnmć [mILłuhč [hmmm Číslm-'flnýüh düdütłáu.
S. Žìšmlmııí Strany Shutlnł'š: prá'ťıhlušují. '_łť: Lmü Smłfluı'šì jn.: Lłxiı'h-'řťnfl püdlı.: `jújíıuh prani u

Smhfldıwú x'íıłťž. nikülíı' a' Lísní. 'in nàpfldnů Iıux'ji'hmìnjiül] ìťıüdmínuk mi“. Hn'ı'flıjí :Srí-mí
x'lćìžštmżıı'uůnímí pudpiszy.

Sızmım pí'ílııjıh kunnı' :šmlçııłzg
Přílühu Č. I - Krycí list nabídky'
l-ľ'i'flnhfl 463.31 - Pużfldfl'n'ni'k m1 přúııimèt plnění
iľ'í'ı'łuhıı Ef. Íh - Spıćrcifi kam: [-ˇıì'“=:dı`ıhí=u1 plnůní

'k 11mm

[Inc - _ _

S S: rI1 Plum1 zimu.

RÄ'ĹÍI'II .fm Hmm!
jccłnmül Spulťůnüsli

k-'ˇť' \-"Sı.:tiı1ů

Liflfl -- i? 'If

X-'fsťtínsìxˇá nťnıücnicť :1.5.

hirg. I'ˇúřrfliı ÍŤü'úHťknIł. .1 HH
Iuírštnpřťúìžšťú'ilfl nıì“ pí'cfllťštm-'crırštı-'čı



Usetìnskä nemocnice 5.5.
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Přílnha č. I

(Pokyn andnvnfeíe: minima üafl'nćene' buňky n puťfepíšrej

KRYCÍ LIST NABÍDKY

ZADAVĂTEL

název `Kv-'ˇSetínská nemueniee 5.5.
adresa Nemocniční 955

T55 01 Vsetín

.Tiasteıupenzilr Ing. ľeˇ'rüu Prťnťskmu-:ıu MBA

funkce mistapředaedkyni předStaxˇenStx-'a

identifikační číslu 168 71 [168

HJENTIFIKACE LAKÁZKY

název zaìiázl'ľjxvr [IvefilIıriláIľnrjnvr

režim zakázky `l»feřejná zakázka maìáha ruzsahu

Ef; Sídla půdnikání S .5 T P155 5.5.5., 3555555555 9945138, 142 un Prflhflflı

IC 5 DIČ 55701575. cz 25701515 P n __

datum-'á Schránka efizyqep

hanknvní Spajení Českuslm'enská ubehudní banka 5.5.

číslu účtu

telefon fax

e-Inaíl

Kentaktní aaaha ve vëei zákáıky

jménu. přijmení. titul

funkce Regianálni ahehadní zástupce

telefnn

e-nıail

-_-\_ ı-ıfl. - ' _ _ıı -

. _._. _- 1.,: .._ .- .. . r. --1. . _._-. --\..:- - ""ŠC ı '1_'r-.'_ıL-\-

_1;_ . . _I'I .-___*_.. -_I _
T...

ru1 -'ı.-- .ı."h.I-.n..-- '.In-n J -.ı-ı"I-..-ıın
É .-

_ ı :ı -_r
. .... _... _ .-- ... I __!1 l-

„ie-v. . ~.--.-ıJ_5_
i - .- -IL J "'qr -

--.-.. ..... -" n'- 5:' -"~'fl



NunnıKcvÁ CENA
(hnflnneni kritérium č. 1) Vflhfi kfltsflfl 70 %

Defibriíátur Základní (4 kusý)

flflnfl 4.4 1 1444 íhflz DPH v se; uPH za 1 kus um nflnfl zn 1 kus [včżınê DPH 4- Kč)

90.825 CZK 19.07325 CZK 10939835 CZK

iiııìflgflł u!!! [bez DPH 4- seı DPH z; 4 144mm] ıígçg'flđm nee-me DPH 4- Kč)

'W 76.293 CZK 439.593 CZK3.63.3üü CZK

Defihrílătur střední třídý s mužncstí neinvazívní stimulace (1 kus)

cena :s 1 kus (bez DPH v Kč] DPH ze 1 kus (Kě'jı cena za l kus {ýěetně DPH s' Kč)

(B) 33.528 SÚ CZK 193.188 CZK159455951] CZK 5'

Defibrílátur nejvyšší třídý s mnžncstí neínýazíýní stimulace (I kus)

cenu za 1 kus (bez DPH v Kč] DPH se 1 kus (Kěì cenu In l kus [ýěetně DPH 'v' Kč)

(C) 45.068 es CZK 259.678 CZK:14.60932 cZK '“'

Celkcýá cena za celý předmět plnění

název cene bez DPH (Kč) DPH (Kč) cena s DPH (Kč)

Cell-zuýă ccnn zn celý předmět EI 15438258pınêni 73756932 cZK czK 392'459 CZK

Hcducte KI je suuětcm hodne! s“ buňkách neneěených (A) + (B) + [C] e bude uvedene u
Přílnse ě.__3 - `I`~l.:č'ı`fi.frlfı kupní smlouvy.

Pnžndsýký na nebídkns-ˇuu cenu:
el nehídkcýá cene je stsncýene jake celknýà nebídknýří cene ze kempletní splnění předmětu

plnění.
h') nebídlccýá cena je stencıýensjekn maximální a její překfcěeníje nepřípustně,
c) nebídl-:cýnˇ cene cbsshuje ccenění všech nákladu s plnění úěesmíke nutných k řádněrnu

splnění předmětu plnění1 tj. zahrnuje ccenění veškerých ěínncstí, scuýísejících ýýlccnu
nutných k naplnění uěelu e cíle plnění předmětu plnění-



ZÁRUKA i _ r _ u
(hnductící kritérium č. 2) Vella kntena 15 /n

Délka záruky na celýr předmět plnění (Met měsícůì* ší:

* anvnreí pcžndzg'e mínínníírn' de'íícn záruky 56 měsíce: na' dnin prnľnknfcírníhn předání
předmáfn pínéˇní. Nejvyšší pečeť bnťín bude příde'íen .cn dáíán ačírnÁjı-J 60 naıťšíčrá-cn'J deíší záruku
nžpří hndnneern' nebude znhíeaˇněnn.

PRAcIDELNÄ BEzPEIČNOSTNÉ TEcIflfnçKá
I'ÍCIIJNTRÍJLáL ZA CELY PREDMET PLNENI (PBTK) váha lcı'ite'ria 5 'Vu
(hndnnfleí kritérium č. 3)

' Dflfihriıámı- základní [menze-J 1112 mëflifln

v Defibrílátar Střední třídyr S mnìnnatí neinvazívní .__ _ _
Cernnsr _ _ „ _ _ 1112 mesicu
PBTK atunulace ímešıçej

Defibrilátcr nejvyšší třídy s [naznnští neínvaziıv'ní ._ _
. _ __ _ 1112 mešıcu

atlmulaee [Inešıee}

__ _ _ _ _ ,__ (1.553 Kčfka)
I. ˇ f ˇCena PBTI“. za defìbrıíatnr zakladnı x Le 1x5 6112 Kčmks

"_ Cena PBITh'za'defibrılatn'cťštrcduı trubI a meznnštı 1553 KEM
neınvazıvnı Stímułaee v I<..c_*'ks

HI. Cena Fílšjľlxrza_clefibrılaturu ncJfl-'Ssı trułzť š meznastı 1553 Kčfks
neinvazıvnı štınıulace v Kcflcš

n. Celknıflˇá cena 1'cjırccııííIˇíı::ı"n-`_anjffch dílu při PBTK u defibrílátnru ü Kč
' základníhn c ckš

Ceíkuvá cena vjf-ˇmšíínváných dílu při PBTK u defibriláturu __V. __ _ .__ __ _ _ _ _ . _ I] Kc
štreclnı trıcłzgvr S mezneštı neınvazwnı štınıuíace v Kefks

Ceìkuvá cena ı-'ynıšíínvaných dílu při PBTK u đefibriláłüľll ._
VI. _ _____ ._ _ _ _ _ _ __ [1 Kc

nejvyšší trıcly a [naznnštı ncınvaznfuı Stıınulace v cks

Celkuvá cena PBTK včetně vyměñavauýeh dílů při PBTK pc E3
uplynutí záruky ze cefýpředmětplnění v Kčf'zek 9.318 Kčffiks

Hüdncta (cena) v buňce K3 je šauštem hcdnct (cen) x' buňkách cznašených v řádcích I. +
ll. + III. + IV. + V. + UI.

Všechny Incvcíˇžíflntzflflr (ceny) uvedene 1-' buňkách cznašenýeh budnu bez DPHflcuS.

Pekucl četnešt PBTK bude jiná než 12 Inššícì je pevinen účašłník dc buněk eznačený'ch v
řádcích I. a Il. a III. a IV". a V. a VI. uve'št hcdncıty při cetncatì 12 měsíců {Kšf`rck').



PozÁRUČNÍ SERVIS
(hadnntící kritérium č. 4) váha ktite'ría 5 'VD

. _ K4Cena pezárnčnıhn Servisu v Kčfhcfl 621 Kmmd

Hcdncta (cena) uvedená v buňce K4 nznacene bude bez DPH-

DOPRAVNÉ f . , _ u
(hflflınnflfli ıfl-itêrinm č. 5) ˇahř mena 5 í“
Petře! áíťnmetru, která bude acňctzeČfdáturcvct 17'0 km

Cena kilümetrnfllčhu ıflzáıfísínstí na ıfišác tnfietíeflem
l. řádku v ELLE, tj. máscbcním pnctu křřcercn'n a ceny,“ 1.275 Kč

kilnnıetrnvnehc

II. Cena času atrávenehn na cestě v R_c 625 Kč

III. Í Cena výjezdu Servisníha technika 1-' E U Kč
...__l.__

, I Cena jine pnlcıžkv, kternn si účtuje účastník v ra'nıeí „
IE“. . „ˇ ł] Kc| dupravnehn v E

Cena depravne'he pa uplynutí zárukyr v Kč E5t“- 1.900 Kč

Ilndnnta (cena) v buňce KJ'je Seuřtenı hcdnct [cen] v buňkách cznacených v řádcích I. +
II. + III. +11".

`»*'Ěìıechny hcdnntjf' (ceny) uvedene v buňkách cznařených budcvu bez DPH.

UEczernëní
V případě, ze ve vyplněných tabulkách všech kriterií Sc cbjeví OJ) tjnulcd-'cr plncní'l, bude
zadavatel prc účely' ı-fýpnctu pccítat S ł'ıcdnctnu UJJI Uedna Setína).

3:' Praze dne 115. il. 2018

pndpis účastníka zadávacíhc řízení
účastník: S 8a T Plus 5.120.
jrncnn1 příjmení. titul: RNDr. He Strnad
fiınkce: jednatel



Usetínskà nemocnice .11.5.
Ť' Vsetínsiflfląžıš; 19mm“ 955 HE ŮÍ ___ _ ___

T'ÍÉMQÉT _ 'níˇj zea?1eea!e1ězczzeašˇieea
i? +121] SH 818111 1;- nemecnıce@nemecnice-1ie.cz

Příleha č. 2a
(Pekvn aeríevetefe: ve Síenpeí „Parametry pežađnvkn“ depi'iˇíre údaje (perˇemetąıęý Vdeíí
nebi'reriě .techniky 1-ˇ br-eí'kricˇh, které 1111121111111 eaeeěe .111-r .averbeíein „NE TTPLŇÚFA T“)

POŽADAVEK Na PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je deda1ˇka 1113111151211 pfaě ___r'iieírcˇˇˇních defibrila'teru kekemžíre'ain peežítí.
určených pre v1ˇba1ˇení edděieni zada1-ˇateie věetně Interníhe pavilěnu.
Předmět plnění n1111-1í eplřıevat níže 111ˇedeně 1:1ežada1ilflı1II íUaJˇan1etr1-ˇ'1._ _

1 ParaıııeitrzınflˇPežađavky na předmět plnění ___]iadwku _

(A) Defìhriláter základní (4 ks)

Bıiaaick1 defibrılater ae etımulacı deapei1 ch 1 deti a atitematiciceu NEVWLŇÚVAT .
MiMia impedance pacienta _ _ __ _ _

F'íˇˇehleflıínzíˇ dispiej a 1ˇelike5tí ebrˇaae1 111 rnir1i_r_11ali1ě T" . A1111 7“
-- __- -_--_- _ _-- ._ --ł_- -.

I1íenitere1IIani ekg kří_1__i‹.1 ae tří nebe pěti 11- ede __Ĺ A1111, Saved
Ovládání a Seit11- are 1ˇ ěe1i<ěn1_] aa1`ce NEVłPLŇGt/AT
Mežnest přepínání _iednetli1ˇ1'ch 111 edù NEl'I-'PLŇOVAT

. ___ _ ___ -_1____ _ __..edneducha' ebsiiıžneet pe krecích: i-1ˇ1ˇhěr energie.._ Stieknuti nabíjení NEVFPĹNÚFAT I
3 padání výbeje _ __ _ _
ı*1ìa1`.ta1 itclna 1ˇelba energie 1-ˇ reatnezí i_- EÚU .I fine., l-ZUHJ
S1'ěteina indikace při desażení peiade1'aně energıe NEl-ˇ'TPLŇÚVAT
Deíibrílace Synchrenní a ae1ˇnci1renn1'NEITPLŇÚVAT_
Standardní defibrílaení eiektred1ˇ_pre eehflpele a den NE;ˇ1ˇPL.1ˇfeı/AT_ˇ

_ _ ___. _Ť .___

Externí detıbrilaění elektred1 .1 indikěterem kentakte S tělem paeienta a S _ WEITPLNÚVAT
integeìˇanflniedef_ib1_ˇ_ii_a_ě_11ín1i elLl-.tr11dan11_pre_a_de1pele ___

_ S111chrenize1ˇa11a kardie1-erae _ NE! łPaŇül/AT:
Nasia1-ˇ'11zelne .111111111 | 11151“. wweıfˇáˇr
Integrevana tiskárna _|__NEI1PLŇÚVAT

Autematickě teSt1ˇ připra1ene5ti__ _ _HEITPLŇŰVAT'

.ünne1 100 i
1-'1bejíi (EÚU J']

_ nebe 2.5
Kapacita baterie: 10H 1-ˇ1bej11 [200 J '} nebe 2,5 hedin1 plněhe meníteríngu hediny plněhe
pacienta nebe 2 hedin1 kardieetírneíace meniteríngu

pacienta nebe 2
hedin).J

kardiestir'nuiace _



I .ı' "ıl' 'u',. , 1 1 , i. „ _ Áne mene neľ.Deba nabııenı na depnrueenzv'eh 15Ű J mene nea 5 Sekund . “`
_ 55

Prea na na ait" Efiü V SU H? 1 aKU baterie ' NEPFPLHUVAT '
iLehm ani paeientakýeb údaj 11 pe debu min. 8 hedin Ann min. Sh

Ochrana krytu minimalne IP54 | NEITPLŇUHÄT i
Váha maximalne [in Í" kg a-'eet-nelšK-Ű, role b-apíru a kabełu i r
mnitiiunlflıenieh elektred _ _______ _ Ann* _ófikg __

l Seučaatí defibrilátnrn bude integrei ana postranní kapsa pre prialušenativı NEHTLŇOVAT
l
I! Dedane' príslušenstaı ke každému defibriláteru základnımu: i

multifunkční ekg kabel včetně 5 Sı-edn, AKU baterie, defibrilačni | NEVFPLŇOI/HT
ÉMLLÍMLCMHŠIÉ a đěaz„_eaai_f_da Iiakàłìaii._5__k5 fülìí.1_____ i

-_I



l Požadavky na předmět plnění I Parametry Š
| požadavku

Í (B) ' Def'hrılator střední třídy s možností neinvazívrıí stimulace (1 ks)
Bıtazıcky detıbriiátor se_stim111ac1' dospěl?ch I dětí s automatickou

Škompenaaci vyboje die impedance pacienta vı ˇiˇecfio VA r

'Přehledny displej s velikostí obrazovky minimálně T'
Í Monitorování ekg křiv-k), ze tři nebo pět_i sv_odù
_

._ .__ __

Ano, 7"

Ano Ssv
ı Oviádáni a software v ěeskěm ıázyce

Možnost přepínání jednotiiˇnflˇyˇch svodá

_

I NEVVPLŇU VAT '

Naıˇi-ˇPLŇOVAT .'
ı Jednoduchá obsluánost po krocích I_-vybě1` ene_1gie_."-. stisknutí nabíjení

3-podáni vvboje
1 I

.I

. NEVVPLŇO VA'.›ıˇ i
_

Nastavitelná volba energie v roemezi I - 200 J
Světelná indikace při dosažení požado'ıianL energie
Defibrilace synchroníi a asyn_ehronni
S'tandardni detibrilaěni elektrody' pro dospěiě a děti

.'_É.1Lterni dctıbriiaění eiel-xˇtrot'áz'ìˇ s indikátor_ei11 kontaktu s tělem pacienta a
s integrovanymi detibrilaěními elektrodami pro a dospělá

Ano l-IÚÚJ

__ __ _ı._

Ä NEVI/PL i'ì'řiˇiVAiiˇ J_
NE VVPLŇO VA 1ˇ
NE: ˇrPLŇo VA 1“ 5

NE VYPLŇO VA T '
Synchronizovaná kardiove-rze
Měření a monitorování SpĹJz

Měření a monitorování NIBP

N51 ˇł-ˇPLŇo VA 1“ !
_ .__-._I

ı

NE VVPLHL'ˇo VA T

NEVVPL-vo VA 1“ |
' Nastavitelná alarmy

_I

“ NEıˇi-PLŇOVAT '
“ Integrovaná tiskárna NEVrPLŇoVA T I
skutomatickě testy připravenosti

| Kapacita baterie: 100 t-ˇybojů 121210 J) nebo 2,5 hodiny plněho
monitoringu pacienta nebo 2 hodiny kardiostimuiace

ı Doba nabíjení na dopoměenyˇch E50 .l měně než 5 sekund

i NEVVPLŇDVAT

ı

_
_
ı
ı
_

árioł lüů
vybojt'i (200 J]

nebo 2,5 hodiny I
piněho

monitoringu
pacienta nebo 2

hodiny i
kardiostimolace i
Anoł ISUJ do '

_ Provoz na sít' 220 'v' 50 Hz i HRU baterie
Ss i

ivEI ˇł-Tuřo VA T Ť
' Uchování pacientskych údajů po dobu min. 8 hodin
oflhfflns 11m' minimalne 11154

I'_

' Váha maximálně do 'z' kg věetně růLI-'ĹĹL role papíru a kabelu

Ano,mın .Bh i

Š NEı-'iˇPLŇot/AT Í

ráno1 (LĎkg
"i
J'



nnıltifunkčníah alaktrad
_ı- __.__-ı_fl-ı. -

Saačaatí dafibrilatarn bude integrnL-ˇana paatranní kapsa pra příainšanatví n HEI Iˇ'PLŇÚHAT
__ __ .___-.___

Dndana přislušanatLˇí ke každému dafibrílátaru Střední třídy:
multifunkční :3kg kabel LˇČatnë 5 aL aLìLı. ľL-IBP hadica -` rnanžata Standard -
a manžata pra abe'žní pacienty, SpOL Čidla (prstnL-ÍL'Lˇ klip). 1 Sada

i jadnnraa-ˇýˇch atimulačníah alaktrarí a rninirnalní dnbLLLi aai-LpiraıLˇLzˇ '24 ___E________Ň____A__
= măˇaíaü. defibrìíační aíaktradzvˇ pra LinapĚˇl-äˇ a děti. AKU bataria. papír cín
I tiskarny' (5 ka ralí) __ _________*__ _______

___ _ !
| Požadavky na předmět plnění Eäääììă Ě

(_C) L Defíbrílátnr nejL'ˇjvˇšrší tí'íıtljˇ a mnžnastí naínLˇaIíLˇní Stímulace (I ks)

Bifážfcˇíˇ f' ri í _ fˇ" Snˇ L'-ˇ` ' 3' i. i ' L.mašiatˇšˇšžaˇgtràäzıìażštšˇ ˇ ;
Přehledný displej a LˇaiilLLżıatí nbraaLLLłxL ininin1alnižI T - Ana, T“

MDnitnrnL-ˇani akg křiLˇ ILLˇ aa tří nana pěti aLˇpdtı ı šatna,I SSL-'ati _

OLladanı a anftLL ara L-ˇ Laakarn IažL pa _ ___ I .NEI'IL'ELŇOLAT _

ˇľLfíažnLLSt přepínání _iadnatíiL-Lch aL-ˇLLdı'ı ________ LEVFPLPLˇOILˇAT I
šajgäíäpíıżšifšuznaht pa krn-Lˇítìh: l-Lˇzíˇbër LnaraiL ___L-Latiaknuti nabíjaní___ MEVFPĹŇÚMT

.NastaLítalna Lˇnłba anargia Lˇ rnzmazí 1 - 200 I Ann. I-ZUUJ

SL ëtaína indikace při daaažam nnžadLLLana anarLiLˇ i NEIˇ'FPLŇOVAT

Dafibrilaca SLˇnahrnnniìiafaìrnahranni____ _ ___ _ NEIˇˇILˇPLŇOIIAT

_ Standardní daíıbrilační ałaíđrnríy pra dnapšlć a děti _ _ NEI'IPLŇGVAT -
Externí daíibriìačni alaktrndL-ˇa indikatnr n t tn z. t i .z v
LaintaarLLLanL-ˇrni daíibrilaůnínıi alaktradafnní Šrpnšíípapëlšìm ____1______ __ _ ___EVFP__________A __
SLˇnLhrnnianLˇana kardiLLL-ˇerza NE! TPLŇOI/Ĺ-LI T

ManitnrnLIaní SpOz _ ___ _ _ _ _ NEVIˇ'PLŇÚMA;

Mšraní a manittLrLLLˇaní NIBP _ _ ________ n'EI-TPLŇUILˇAT

L Maraní LLˇdachaLLihLL ČOL - kapnnnˇiatria LLĚŠI'I'PLŇUVAT _.

NastaLˇitcinL aíarInL _ __ NEi-TPLŇUVAT

f intagrnvana tiskárna _ _ _ NEl-ˇIˇPLŇUVA T _

! Autnmaticka testy připraLannati NEVYPLŇÚKAT _
i _ ___ ____ _ Í Lina. 100

_ Lfýhnja (aaa JL
115t 2,5 hndinyˇ i

f Kapaaiła baterie; 100 LˇLˇbnjt'ı L'ĚIĹ'JÚ J_} nabn '2.5 íinLìinLr plnÉhLL pInÉhLL
i manitanngu paaianta nabn .Íł hndinLˇ kardinatimulaaa rnnnitaringu

pacienta naba 2
hndinjfˇ

kardiüatimulaa-a



ann., IUUJ' anDuna nabíjení na depenıčenzí'eh ľľšü J mene než 5 sekund 55 I

Prevez. na aít" 220 V 50 Hz í AKU baterie NEH'PLPí'fl V14 T i

; Uehevání paeíentakjí'eh udaju aa debu E hedín Ana, Bh i
5 Ochrana krytí minimalne IPSL'I NEVYPLŇÚHIIT

Š Váha maximalne de 7' kg včetně. AKU, rele papíru a kabelu mm 6 Ďk
[__ mułtífunkčníeh el_e_lf;frr__nçí____ _ _ ` ` g __
i 'íveˇetˇ n'hf-"ˇ ˇ'nt I " f“ v 'I Dhedan ne tranaperr í raanjfl 1„feetneı egreı ane Lapazí pre NEVYPĹNŰMT ı
z__PIıÉII-1flaflˇl H Pepralıa_______r_ ____ _ _ „_

Dedane příslušenství ke každému defibrilatüru nejvyšší třídy:
i multifunkční ekg kabeí včetně 5 :'znfeızluj NIBP hadic-e 4- manžeta Standard 3

a manaeta pre ebezm paeıentzvą. SpOz eıdíe (prstem-ˇ kup): l Sada NEWPĹŇU VAT i
Ě jednerazm-"ýeh Stírnulačníeh elektred a minimální dubnu exapiraee 24 i
ľ měsíců` přísíušenSUv-'í pre měření eiCOz, defibrilarˇrní elektrflżícbr pre f
I duapëłć a dětí, AKU hareríe5 papír de tirzši-:arrı3II [5 ke relíì



Přílnlıa č. lb
r'PUÉyH Ifidflvmć'fš: 1ąı-çIv-fňfe bwšájıž Uzflućfl-EˇHÉ' .............. _J

SPEťIFIKACE PŘEDMTII PLNÉNÍ

výrnbce model., případně typ
Název (uvést) (uvèSt)

(A) (fä'flìmr zakladni Phıhpfl Dmıüfl

Dťfibrilátür střední třídy,-ł
[Bľł S Ínťıznflstı ncını-'azn'nı Philips DFM 1 00

Stımułace
_ (1 kus)

Defibrilátnr ncjflfšší třídy?-1
(C-ł s ıłııflžnns ı neım azııııı Phlhps DFMIUU

Stınıulace
(1 kus)




