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KUPNÍ SMLOUVA Č. 1319/18

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Univerzita Pardubice
Právní forma:
Se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Tel., email:
(dále jen „kupující“)

veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem 
00216275 
CZ00216275
Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
37030561/0100
........................................
.....................................................................

a

Interpharmac, s.r.o.,
Se sídlem/Místem podnikání: 
Zapsaná:

Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

nám. Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1,
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 198928
..............................................
25277961
CZ25277961
UniCredit Bank
2114314883/2700
............................................................

E-mail: .............................................
(dále jen „prodávající”)

uzavřely dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) 
za účelem vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV „Zkvalitnění vzdělávací 
infrastruktury na Univerzitě Pardubice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413 tuto kupní 
smlouvu (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje na základě své nabídky ze dne 14. 1. 2019 k veřejné zakázce s názvem 
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu IV (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané 
v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“), dodat kupujícímu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou spotřební 
zdravotnický materiál včetně nezbytné dokumentace (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího 
vlastnické právo k tomuto zboží. Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy - 
Krycí list nabídkové ceny/položkový rozpočet.
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2. Zboží musí být nové, nepoužité, plně funkční, nerenovované, kompletní a v souladu se specifikací 
uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby bylo možné jeho plné využití.

3. Prodávající je povinen zboží dodat do místa plnění dle či. III. odst. 1. této smlouvy v originálních 
obalech výrobce zboží ve sjednaném množství, jakosti, provedení a čase.

4. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. II. odst.
1. této smlouvy.

II. Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly na této 
celkové kupní ceně zboží:

Celková kupní cena zboží:
Cena bez DPH 182 218,71 Kč
DPH ve výši 15 a 21 % 35 109,88 Kč
Cena včetně DPH 217 328,59 Kč

2. Celková cena uvedená v odst. 1. tohoto článkuje cenou nejvýše přípustnou a neměnnou po celou 
dobu účinnosti této smlouvy s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. 
Účinností takové úpravy se cena za zboží včetně DPH upravuje dle příslušné sazby DPH. Ve 
sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním povinností dle této 
smlouvy (např. náklady na dopravu, pojištění, aj.). Prodávající není oprávněn účtovat žádné další 
částky v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

3. Prodávající nese plnou odpovědnost za správnost výše sazby DPH uvedené v odst. 1. tohoto článku.

III. Místo a doba plnění

1. Místem plnění je objekt Univerzity Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, 
Pardubice. Osobou, kterou kupující pověřil k převzetí zboží, je kontaktní osoba uvedená 
v úvodních ustanoveních této smlouvy (dále jen „příjemce“), popř. jiná, kupujícím pověřená osoba.

2. Prodávající je povinen řádně dodat kupujícímu zboží do místa plnění v rozsahu dle čl. I. této 
smlouvy nejpozději do 6 týdnů ode dne podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v místě plnění v pracovních dnech od 08:00 hod. do 
15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. 
Dále je povinen telefonicky vyrozumět příjemce o připravenosti dodat zboží, a to nejméně 5 
pracovních dnů předem.

IV. Předání a převzetí zboží

1. Povinnost prodávajícího dle čl. I. této smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky 
zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem
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v místě a době plnění dle ěl. III. této smlouvy. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje 
jakoukoliv vadu či nedodělek.

2. Přejímkou se rozumí předání zboží včetně splnění všech podmínek stanovených v čl. I. této 
smlouvy prodávajícím a převzetí zboží příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží trpí vadami, odmítne 
jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíší smluvní strany zápis. Povinnost 
prodávajícího dle čl. III. odst. 2. této smlouvy tím není dotčena.

3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol, s uvedením data 
provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti 
prodávajícího dle čl. III. odst. 2. této smlouvy. V přejímacím protokolu prodávající zejména uvede 
označení smluvních stran, označení zboží, jeho množství, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede 
též své čitelné jméno a podpis.

4. Svépomocný prodej dle § 2126 a násl. OZ se nepoužije.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem řádného dodání zboží v rozsahu dle čl. I. této 
smlouvy.

2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 15 dnů doručit kupujícímu originál 
daňového dokladu (dále jen „faktura“) za řádně dodané zboží za dohodnutou smluvní cenu. Faktura 
bude mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„ZDPH“). Na faktuře bude uvedeno evidenční číslo této smlouvy zaznamenané v jejím názvu. 
Dále bude na faktuře uvedeno, že se jedná o dodávku pro projekt OP VVV „Zkvalitnění 
vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice“, reg. č. 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16 016/0002413.

3. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též přejímací protokol potvrzený příjemcem.

4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla kupujícího 
uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy.

5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy 
požadované doklady, je kupující oprávněn vrátit ji do data její splatnosti prodávajícímu, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, 
bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová doba splatnosti dle odst. 4. tohoto článku ode 
dne doručení opravené nebo nové faktury.

6. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet 
prodávajícího.

7. Kupující neposkytuje zálohové platby. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Celkovou cenu 
uhradí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího uvedený v úvodních 
ustanoveních této smlouvy.
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8. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li v souvislosti s prodávajícím jakákoliv skutečnost, v jejímž 
důsledku se může vůči kupujícímu uplatnit ručení za daň odváděnou prodávajícím ve smyslu 
ZDPH, je kupující oprávněn nezaplatit prodávajícímu vyúčtovanou DPH a odvést ji přímo správci 
daně a kupující je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy.

9. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ, § 
1765 odst. 1 a § 1766 OZ se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škod na zboží

1. Prodávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, normy a další předpisy vztahující se k předmětu smlouvy, podmínky této 
smlouvy a pokyny kupujícího.

2. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu při plnění předmětu této smlouvy nezbytnou 
součinnost.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky zboží dle 
čl. IV. této smlouvy.

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 1 OZ 
provedením přejímky zboží dle čl. IV. této smlouvy.

VII. Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají 
předmětu a účelu této smlouvy, a to v délce trvání 6 měsíců ode dne provedení přejímky zboží. 
Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba 
delší.

2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně (tj. i elektronicky) uplatnit zjištěné vady zboží (dále 
jen „reklamace“ resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. 
Prodávající je povinen kupujícímu doručit písemné (tj. i elektronicky) vyjádření k reklamaci ve 
smyslu § 2117 OZ s odkazem na § 2173 OZ do 3 pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během 
této doby nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, 
že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. I reklamace odeslaná kupujícím v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se 
nevyjádřil podle odst. 2. tohoto článku, a to v místě plnění nejpozději do 30 pracovních dnů ode 
dne doručení oznámení o reklamaci.

4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. Kupující má právo uplatnit reklamaci i v případě, 
jedná-li se o vadu zboží, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při přejímce 
zboží.

5. Záruční doba se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od nahlášení vady do podpisu 
protokolu o odstranění vady.
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6. Prodávající se zavazuje, že si v záruční době nebude účtovat cestovní či jiné náklady.

VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží (či jeho části) ve sjednané době dle čl. III. odst.
2. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 
500,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové kupní ceny bez DPH.

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží, uplatněných v záruční době dle čl. VII. 
odst. 3. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady.

3. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené prodávajícím, je prodávající oprávněn 
požadovat po kupujícím úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení s úhradou faktury.

4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění a prodávajícímu prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí doby splatnosti faktury.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o 
jejich uplatnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé 
majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. 
uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této 
smlouvy.

7. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst proti částce fakturované prodávajícím s tím, že 
kontaktní osoba kupujícího bude o případné výši smluvní pokuty informovat elektronicky kontaktní 
osobu prodávajícího. Prodávající podpisem této smlouvy uděluje k takovému postupu souhlas.

IX. Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

2. Prodávající potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu 
výše uvedené Veřejné zakázky, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
dodávky.

3. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí 
při plnění této smlouvy. Tato povimiost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky 
prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.

4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná ze smluvních 
stran převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany.
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5. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, 
které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů 
včetně právního nástupnictví.

6. Smluvní strany vylučují přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, která 
podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této smlouvy.

7. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k Veřejné 
zakázce, zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a v souladu 
s nabídkou prodávajícího.

8. Kupující je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit v souladu s právními předpisy a prodávající 
s tímto souhlasí.

9. Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Podle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném 
znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Prodávající se 
zavazuje stejným způsobem zavázat i svoje poddodavatele.

10. Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným 
platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 
499/2004 Sb.. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění).

11. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a 
prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v úvodních ustanoveních této 
smlouvy s výjimkou případů v této smlouvě uvedených, kdy postačuje elektronická forma. Pokud 
smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má 
se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den 
po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. 
Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a 
smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, 
počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne ode dne od uložení 
písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení 
písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

12. Kupující deklaruje a prodávající bere na vědomí, že kupující není ve vztazích vyplývajících z této 
smlouvy podnikatelem.

13. Je-li prodávajícím více dodavatelů v případě společné účasti ve Veřejné zakázce, nesou všichni tito 
dodavatelé společně a nerozdílně odpovědnost za plnění této smlouvy.

X. Zánik závazků

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou.
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2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se 
vedle případů specifikovaných v § 2002 OZ rozumí také:

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží (či jeho části) v dohodnutém termínu dle či. III. odst. 
2. této smlouvy delší než 45 kalendářních dnů;

b) prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny delší než 30 kalendářních dnů, přičemž 
prodávající je povinen před odstoupení od smlouvy kupujícího písemně upozornit na neplnění 
jeho závazků a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k nápravě;

c) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
d) jestliže zboží nemá vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě či vlastnosti z této 

smlouvy vyplývající, příp. není v souladu se specifikací zboží;
e) jestliže prodávající ve své nabídce v rámci Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této 

smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto písemného 
oznámení druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků 
odstoupení nebo v dohodnuté lhůtě.

5. Ukončením účinnosti této smlouvy odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem nejsou dotčena 
práva na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po ukončení účinnosti této smlouvy.

XI. Závěrečná ujednání

1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České 
republiky, zejména OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a 
místně příslušným soudem České republiky.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva 
stejnopisy obdrží kupující a dva stejnopisy obdrží prodávající.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, 
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za písemnou formu není pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků 
z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za 
změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.

5. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nečiní tato 
skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny bez 
zbytečného odkladu neplatné ustanovení nahradit novým platným, jež bude odpovídat smyslu a 
účelu této smlouvy.
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6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání 
podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Krycí list nabídkové ceny -  položkový rozpočet

V W f C d n e  JJ:.!?.?
29 O l 2019

V Pardubicích dne

za prodávajícího: za kupujícího:

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
rektor
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Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny - položkový rozpočet

Název: Zdravotn ický m ateriál IV

Zadavatel: U niverzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice  

Fakulta zdravotnických studií

Číslo
položky

P o lo ž k a
Jednotka  

(kus, balení)
Počet

jednotek
Jednotková cena 

bez DPH
Cena celkem  

bez DPH
Sazba DPH DPH celkem

Cena celkem  
včetně DPH

1 Injekční jehla 1.2x40 růžová ks 1700 0,64 Kč 1 088,00 Kč 21% 228,48 Kč 1 316,48 Kč

2 Injekční jehla 0 ,5x16 25G oranžová ks 1300 0,47 Kč 611,00 Kč 21% 128,31 Kč 739,31 Kč

3 Injekční jehla  0.8x40 zelená ks 400 0,47 Kč 188,00 Kč 21% 39,48 Kč 227,48 Kč

4 Injekční jehla 0.6x25 m odrá ks 600 0,47 Kč 282,00 Kč 21% 59,22 Kč 341,22 Kč

5 Injekční jehla 0.70 x 40 černá ks 1000 0,47 Kč 470,00 Kč 21% 98,70 Kč 568,70 Kč

6 Injekční jehla  0.9 x 40 žlutá ks 200 0,47 Kč 94,00 Kč 21% 19,74 Kč 113,74 Kč

7 Injekční jehla 0.55 x 25 fialová ks 200 0,47 Kč 94,00 KČ 21% 19,74 Kč 113,74 Kč

8 Souprava infuzn í CH IRAPLU S P set ks 500 9,70 Kč 4 850,00 Kč 21% 1 018,50 Kč 5 868,50 Kč

9
rukavice nesteriln í S - nitrilové vyšetřovací rukavice nesteriln í bez pudru, 
neobsahují latex

ks 2600 1,08 Kč 2 808,00 Kč 21% 589,68 Kč 3 397,68 Kč

10
rukavice nesteriln í M - nitrilové vyšetřovací rukavice nesteriln í bez pudru, 
neobsahují latex

ks 2600 1,08 Kč 2 808,00 Kč 21% 589,68 Kč 3 397,68 Kč

11
rukavice nesteriln í L - nitrilové vyšetřovací rukavice nesteriln í bez pudru, 
neobsahují latex

ks 2200 1,08 Kč 2 376,00 Kč 21% 498,96 Kč 2 874,96 Kč

12 hypoalergenní fixační náplast z bílého netkaného textilu  2.5cm  x 9.2 m ks 10 10,20 Kč 102,00 Kč 21% 21,42 Kč 123,42 Kč

13 N áplast vod ěo do ln á - po lštářky 19 x  72 m m  jednotlivě  balené ks 80 1,04 Kč 83,20 Kč 15% 12,48 Kč 95,68 Kč

14 Vata buničitá dělená 40x50m m ks 5000 0,03 Kč 150,00 Kč 15% 22,50 Kč 172,50 Kč

15 Kanyla s křidélkem  0 ,7 x l9 m m  24G žlutá ks 800 14,33 Kč 11 464,00 KČ 21% 2 407,44 Kč 13 871,44 Kč

16 Tam pón z gázy stáč. steriln í 20 x 19, 3 ks v balení balení 100 10,40 Kč 1 040,00 Kč 15% 156,00 Kč 1 196,00 Kč

17 Tam p ón z gázy stáčené nesteriln í 15x15 ks 600 0,57 Kč 342,00 Kč 15% 51,30 Kč 393,30 Kč

18 injekční stříkačky pro jedno  použití 2ml ks 1000 0,52 Kč 520,00 Kč 21% 109,20 Kč 629,20 Kč
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Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny - položkový rozpočet

Číslo
položky

P o lo ž k a
Jednotka  

(kus, balení)
Počet

jednotek
Jednotková cena 

bez DPH
Cena celkem  

bez DPH
Sazba DPH DPH celkem

Cena celkem  
včetně DPH

19 Injekční stříkačky pro jedno  použiti 5ml ks 1000 0,73 Kč 730,00 Kč 21% 153,30 Kč 883,30 Kč

20 injekční stříkačky pro jedno  použití lOm l ks 1000 1,14 Kč 1 140,00 Kč 21% 239,40 Kč 1 379,40 Kč

21 Stříkačka tříd ílná 20 ml - závitová. Vhodná do lineárních dávkovačů všech typů ks 900 6,90 Kč 6 210,00 Kč 21% 1 304,10 Kč 7 514,10 Kč

22 Steriln í krytí na flexily  transparentní 6 x 7 cm ks 700 7,02 Kč 4 914,00 Kč 15% 737,10 Kč 5 651,10 Kč

23 krytí na flexily  z netkané textilie, max. rozm ěry 6 cm x 8 cm ks 700 6,91 Kč 4 837,00 Kč 15% 725,55 Kč 5 562,55 Kč

24 Rukavice operační latexové sterilní bez pudru 6 ks 500 11,80 Kč 5 900,00 Kč 21% 1 239,00 Kč 7 139,00 Kč

25 Rukavice o perační latexové sterilní bez pudru 7,5 ks 500 11,80 KČ 5 900,00 Kč 21% 1 239,00 Kč 7 139,00 Kč

26 Rukavice operační latexové sterilní bez pudru 8 ks 500 11,80 Kč 5 900,00 Kč 21% 1 239,00 Kč 7 139,00 Kč

27 Rukavice o perační latexové sterilní bez pudru 9 ks 250 11,80 Kč 2 950,00 Kč 21% 619,50 Kč 3 569,50 Kč

28

Hadička prodlužovací - je 1.8 x 450 LL - jedno rázové použití, propo jení jedné 
nebo dvou infúzních nebo transfúzních souprav s intravenózní jehlou , k 
propojení dvou krevních konzerv, k propojení dvou různých souprav 
ukončených kuželem

ks 500 8,51 Kč 4 255,00 Kč 21% 893,55 Kč 5 148,55 Kč

29 Kom bi zátka Luer Lock, červená (lOOks/bal) ks 600 1,04 Kč 624,00 Kč 21% 131,04 Kč 755,04 Kč

30
Polštářky čistícího  prostředku kožního se 70%  isopropyl alkoholem , 
ind iv iduálně balené, určené k dezinfekci pokožky

ks 600 0,99 Kč 594,00 Kč 15% 89,10 Kč 683,10 Kč

31 Nádoba na zdravotnický odpad 0.81 žlutá, klinik box, kontejner na použité jeh ly ks 6 24,71 Kč 148,26 Kč 21% 31,13 Kč 179,39 Kč

32 Nádoba na zd ravo tnický odpad 1.51 žlutá, klinik box, kontejner na použité jehly ks 10 29,90 KČ 299,00 Kč 21% 62,79 Kč 361,79 Kč

33
Alko ho lo vý dezinfekční přípravek určen pro hygienickou i chirurgickou 
dezinfekci rukou, 500 ml

ks 5 86,80 KČ 434,00 KČ 21% 91,14 Kč 525,14 Kč

34 absorpční podložky 60 x 60 cm ks 40 6,00 Kč 240,00 Kč 15% 36,00 Kč 276,00 Kč

35
O perační p lášť s otevřeným i zády z netkané textilie  L sterilní, fixace pom ocí 
vázacích tkanic

ks 80 48,70 Kč 3 896,00 Kč 21% 818,16 Kč 4 714,16 Kč

36
M iska třecí drsná s tloučkem  z borosilikátového skla, rozm ěry d l  80m m , d2 
50m m , h 60m m

ks 12 691,00 Kč 8 292,00 Kč 21% 1 741,32 Kč 10 033,32 Kč

37 Půlič tablet. M ateriál um ělá hm ota a kovové ostří ks 6 23,00 Kč 138,00 Kč 21% 28,98 Kč 166,98 Kč

38
Houba na nádobí - jedna strana z m ěkké pěny, druhá opatřená abrazivní 
plochou. M axim ální rozm ěry 10x7x4cm

ks 200 2,50 Kč 500,00 Kč 21% 105,00 Kč 605,00 Kč

2



Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny - položkový rozpočet

Číslo
položky

P o lo ž k a
Jednotka  

(kus, balení)
Počet

jednotek
Jednotková cena 

bez DPH
Cena celkem  

bez DPH
Sazba DPH DPH celkem

Cena celkem  
včetně DPH

39 injekční stříkačky pro jedno  použití 50ml ks 50 15,50 Kč 775,00 Kč 21% 162,75 Kč 937,75 Kč

40
Držák na jeh ly  BD V acutainer na jedno  použití pro o dběr více vzorků během  
jedno ho  odběru. Kom patib iln í s jehlam i a zkum avkam i BD Vacutainer.

ks 250 0,87 Kč 217,50 Kč 21% 45,68 Kč 263,18 Kč

41

Steriln í sada na perm an en tn í katetrizaci III. Obsahuje: l x  rouška 45x75 cm, l x  
pár rukavic vel. M, l x  pinzeta m alá, l x  injekční stříkačka lO m l, l x  Aqua pro 
in jectione 10 ml, 4x tam pon m ulový 33x33 cm, 2x kom presy z netkané textilie 
7,5x7,5 cm

ks 1 43,00 Kč 43,00 Kč 21% 9,03 Kč 52,03 Kč

42 Buničitá vata - přířezy 10x10 cm, 5 kg. ks 1 384,00 Kč 384,00 Kč 21% 80,64 Kč 464,64 Kč

43 Kom presy z gázy - sterilní, 8v 7,5x7,5 cm, 2 ks v balení balení 20 3,30 Kč 66,00 Kč 15% 9,90 Kč 75,90 Kč

44 hypo alergenn í fixační náplast z bílého netkaného textilu 5 cm x 9.2 m ks 4 29,00 Kč 116,00 Kč 15% 17,40 Kč 133,40 Kč

45
Katetr pro ženy, sterilní, délka 18 cm, zaoblená špička, CH10 - černá koncovka, 
vnější prům ěr 3,30 mm

ks 2 5,95 Kč 11,90 Kč 15% 1,79 Kč 13,69 Kč

46
Katetr pro ženy, steriln í, délka 18 cm, zaoblená špička, CH12 - bílá koncovka, 
vnější prům ěr 4,00 mm

ks 2 5,95 Kč 11,90 Kč 15% 1,79 Kč 13,69 Kč

47
Katetr pro ženy, sterilní, délka 18 cm, zaoblená špička, CH14 - zelená koncovka, 
vnější prům ěr 4,70 mm

ks 2 5,95 Kč 11,90 Kč 15% 1,79 Kč 13,69 Kč

48
Katetr pro ženy, sterilní, délka 18 cm, zaoblená špička, CH16 - oranžová 
koncovka, vnější prům ěr 5,30 mm

ks 2 5,95 Kč 11,90 Kč 15% 1,79 Kč 13,69 Kč

49
Katetr pro ženy, steriln í, délka 18 cm, zaoblená špička, CH18 - červená 
koncovka, vnější prům ěr 6,00 mm ks 2 5,95 Kč 11,90 Kč 15% 1,79 Kč 13,69 Kč

50
Katetr m užský. Steriln í, délka 40 cm, zaoblená špička, CH10 - černá koncovka, 
vnější prům ěr 3,30 mm.

ks 2 7,93 Kč 15,86 Kč 15% 2,38 Kč 18,24 Kč

51
Katetr m užský. Steriln í, délka 40 cm, zaoblená špička, CH12 - bílá koncovka, 
vnější prům ěr 4,00 mm.

ks 2 7,93 Kč 15,86 Kč 15% 2,38 Kč 18,24 Kč

52
Katetr m užský. S teriln í, délka 40 cm, zaoblená špička, CH14 - zelená koncovka, 
vnější prům ěr 4,70 mm.

ks 2 7,93 Kč 15,86 Kč 15% 2,38 Kč 18,24 Kč

53
Katetr m užský. Steriln í, délka 40 cm , zaoblená špička, CH16 - oranžová 
koncovka, vnější prům ěr 5,30 mm.

ks 2 7,93 Kč 15,86 Kč 15% 2,38 Kč 18,24 Kč

54
Katetr m užský. Sterilní, délka 40 cm , zaoblená špička, CH18 - červená 
koncovka, vnější prům ěr 6,00 mm.

ks 2 7,93 Kč 15,86 Kč 15% 2,38 Kč 18,24 Kč

55
Katetr m užský. Steriln í, délka 40 cm, zaoblená špička, CH20 - žlutá koncovka, 
vnější prům ěr 6,70 mm.

ks 2 7,93 Kč 15,86 Kč 15% 2,38 Kč 18,24 Kč

56
Katetr m užský. Steriln í, délka 40 cm, zaoblená špička, CH22 - fialová koncovka, 
vnější prům ěr 7,30 mm.

ks 2 7,93 Kč 15,86 Kč 15% 2,38 Kč 18,24 Kč

57
Katetr m užský. Steriln í, délka 40 cm , zaoblená špička, CH24 - m odrá koncovka, 
vnější prům ěr 8,00 mm.

ks 2 7,93 Kč 15,86 Kč 15% 2,38 Kč 18,24 Kč
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Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny - položkový rozpočet

Číslo
položky

P o lo ž k a
Jednotka  

(kus, balení)
Počet

jednotek
Jednotková cena 

bez DPH
Cena celkem  

bez DPH
Sazba DPH DPH celkem

Cena celkem  
včetně DPH

58 Irigátor z PVC, vybavený ventilem  pro přerušení toku tekutiny ks 4 211,30 Kč 845,20 Kč 15% 126,78 Kč 971,98 Kč

59 Injekční stříkačka pro m alé objem y s kónusem  bez závitu, objem  1 ml ks 200 2,65 Kč 530,00 Kč 21% 111,30 Kč 641,30 Kč

60 injekční stříkačky pro jedno použití 20ml ks 160 1,74 Kč 278,40 Kč 21% 58,46 Kč 336,86 Kč

61
Cévka rektální CH25 8,3x200, prům ěr hadičky 8,7 m m , délka 170 mm, barva 
koncovky m odrá. Sterilní.

ks 10 18,00 Kč 180,00 Kč 21% 37,80 KČ 217,80 Kč

62 Tam p on y z buničité vaty ve tvaru polštářku, steriln í, 2 ks v balení ks 280 1,92 Kč 537,60 Kč 21% 112,90 Kč 650,50 Kč

63

Teplo m ěr vho dný pro rektální m ěření tep lo ty  u novorozenců. O hebná špička, 
signalizace ukončení m ěření, au tom atické vypnutí s indikátorem  vybitých 
baterií, vn itřn í pam ěť pro zachování poslední nam ěřené hodnoty, m ěření do 
10 vteřin. Délka m ax 8,5 cm.

ks 2 120,00 Kč 240,00 Kč 21% 50,40 Kč 290,40 Kč

64 pulsn í oxym etr pro m ěření kyslíku ks 4 1 895,00 Kč 7 580,00 Kč 21% 1 591,80 Kč 9 171,80 Kč

65
žárovka do laryngoskopu 2,5V, velká, určená pro velikost lžíce laryngoskopu č. 
2, 3 a 4 typu standard a standard ECO

ks 2 315,00 Kč 630,00 KČ 21% 132,30 Kč 762,30 Kč

66 V yšetřovací rukavice latexové, nesterilní, jem ně pudrované, velikost S, lOOks balení 10 99,17 Kč 991,70 Kč 21% 208,26 Kč 1 199,96 Kč

67 V yšetřovací rukavice latexové, nesterilní, jem ně pudrované, velikost M, lOOks balení 20 99,17 Kč 1 983,40 Kč 21% 416,51 Kč 2 399,91 Kč

68 V yšetřovací rukavice latexové, nesteriln í, jem ně pudrované, velikost L, lOOks balení 15 99,17 Kč 1 487,55 Kč 21% 312,39 Kč 1 799,94 Kč

69 Vyšetřovací rukavice latexové, nesterilní, jem ně pudrované, velikost XL, lOOks balení 10 99,17 Kč 991,70 Kč 21% 208,26 Kč 1 1 9 9 ,9 6  Kč

70 Guedel 0, steriln í - vzduchovod ústní vel. 0 ks 5 18,80 Kč 94,00 Kč 21% 19,74 Kč 113,74 Kč

71 Guedel 1, steriln í - vzduchovod ústní vel. 1 ks 5 18,80 Kč 94,00 Kč 21% 19,74 Kč 113,74 KČ

72 Guedel 2, steriln í - vzduchovod ústní vel. 2 ks 5 18,80 Kč 94,00 Kč 21% 19,74 Kč 113,74 Kč

73 Izoterm ická folie  pro kojence ks 1 25,00 Kč 25,00 Kč 21% 5,25 Kč 30,25 Kč

74 Kanyla KDM bez portu, s křidélky žlutá ks 50 14,33 Kč 716,50 Kč 21% 150,47 Kč 866,97 Kč

75 Kanyla KDM bez portu, s křidélky m odrá ks 50 14,33 Kč 716,50 Kč 21% 150,47 Kč 866,97 Kč

76 Hadička spo jovací l,8x450m m  LL Gam a ks 100 8,60 Kč 860,00 Kč 21% 180,60 Kč 1 040,60 Kč
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Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny - položkový rozpočet

Číslo
položky

P o lo ž k a
Jednotka  

(kus, balení)
Počet

jednotek
Jednotková cena 

bez DPH
Cena celkem  

bez DPH
Sazba DPH DPH celkem

Cena celkem  
včetně DPH

77
M užský jedno rázový m očový katetr se sběrným  sáčkem , steriln í, sběrný sáček s 
antírefluxní chlopní, kalibrovaný od 50 do 1250 ml.

ks 120 43,40 Kč 5 208,00 Kč 15% 781,20 Kč 5 989,20 Kč

78
M užský m očový katetr určený k jednorázovém u cévkování m očového m ěchýře 
CH 12, steriln í, lubrikovaný, PVC, potažený glycerinem  a vodou, 45 cm

ks 120 43,40 Kč 5 208,00 Kč 15% 781,20 Kč 5 989,20 Kč

79

Souprava pro m ěření hodinové diurézy - Ureofix 500 klasík náhradní sáček 1,51; 
U reofix 500 klasík náhrad ní sáček 1,51; Ureofix 500 klasík náhradní sáček 21 s 
výpustí; Ureofix 500 klasik-set, sáček l,5 /1 2 0 cm ; Ureofix 500 klasik-set, sáček s 
výpustí 2l/120cm

ks 20 182,70 Kč 3 654,00 Kč 21% 767,34 Kč 4 421,34 Kč

80
U RO-TAINER SU BY G - roztok pro péči o m očové katétry pro odstranění 
inkrustací, obsah lOOml

ks 10 63,70 Kč 637,00 Kč 15% 95,55 Kč 732,55 Kč

81
URO -TAIN ER M NaCl 0 ,9%  s portem  pro aditíva - roztok pro péči o m očové 
katétry, steriln í, izotonický, bez koncentračních látek, obsah 100 ml

ks 10 77,00 Kč 770,00 Kč 15% 115,50 Kč 885,50 Kč

82
Transuretrá ln í jedno rázový TIEM AN N  katetr CH 12, barevně označený 
trychtýřovitý konec, 2 boční otvory, uzavřený zaoblený konec

ks 200 13,33 Kč 2 666,00 Kč 15% 399,90 Kč 3 065,90 Kč

83 Urím ed B'Bag, nesterilní, 1,51, 90 cm, s výpustí, s chlopní ks 100 13,28 Kč 1 328,00 Kč 15% 199,20 Kč 1 527,20 Kč

84 Katetr m očový m užský TIEM AN N  CH12 s 5ml balónkem , zahnutý, pro m uže, 
zaoblená špička, délka 40 cm, sterilní

ks 110 32,00 Kč 3 520,00 Kč 21% 739,20 Kč 4 259,20 Kč

85
Katetr m očový m užský TIEM AN N  CH14 s 5ml balónkem , zahnutý, pro m uže, 
zaoblená špička, délka 40 cm , sterilní

ks 110 32,00 Kč 3 520,00 Kč 21% 739,20 Kč 4 259,20 Kč

86

Sada na cévkování III., sterilní. Sada obsahuje: l x  rouška 50x50 cm, l x  pinzeta 
anatom ická m odrá plast, l x  steriln í voda am pule 10 ml, 4x tam pon neptkaný 
vel. 2 ořech, l x  pár vyšetřovacích rukavic latexové bez pudru vel. M, 2x 
kom pres netkaný 5x5 cm , l x  stříkačka 10 ml.

ks 360 40,00 Kč 14 400,00 Kč 15% 2 160,00 Kč 16 560,00 Kč

87 U ltrazvukový gel, čirý. 1000 ml ks 4 88,18 Kč 352,72 Kč 21% 74,07 Kč 426,79 Kč

88
Gel ve stříkačce, 11 ml. Steriln í vod ný produkt, který obsahuje anestetickou a 
antiseptickou složkou vho dný k zavádění hadiček a nástrojů do tělních dutin.

ks 110 45,00 Kč 4 950,00 Kč 15% 742,50 Kč 5 692,50 Kč

89 Chirurgické m ůžky hrotnato/tupé, z nerez, oceli, délka 13 cm. ks 10 153,55 Kč 1 535,50 Kč 21% 322,46 Kč 1 857,96 Kč

90 Chirurgické hrotnaté zahnuté nůžky z nerez, oceli, délka 11,5 cm. ks 10 153,55 Kč 1 535,50 Kč 21% 322,46 Kč 1 857,96 Kč

91 Chirurgické hrotnaté rovné nůžky z nerez, oceli, délka 13 cm. ks 10 153,55 Kč 1 535,50 Kč 21% 322,46 Kč 1 857,96 Kč
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Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny - položkový rozpočet

Číslo
položky

P o lo ž k a
Jednotka  

(kus, balení)
Počet

jednotek
Jednotková cena 

bez DPH
Cena celkem  

bez DPH
Sazba DPH DPH celkem

Cena celkem  
včetně DPH

92 Pinzeta anatom ická z nerez, oceli, délka 12 cm. ks 10 88,00 Kč 880,00 Kč 21% 184,80 Kč 1 064,80 Kč

93 Pinzeta chirurgická z nerez, oceli, délka 10 cm. ks 10 88,00 Kč 880,00 Kč 21% 184,80 Kč 1 064,80 Kč

94 Kocher svorka rovná z nerez, oceli, délka 14 cm. ks 10 189,00 Kč 1 890,00 Kč 21% 396,90 Kč 2 286,90 Kč

95 Stříkačka inzu línová 0,5 ml - zatavená jehla ks 600 3,76 Kč 2 256,00 Kč 15% 338,40 Kč 2 594,40 Kč

96
Jedn orázo vé sterilizačn í obaly: role plochá papír/folie, š. 400m m , 60gsm , Ind. 
P,EO,F, 200 m

ks 1 2 867,00 Kč 2 867,00 Kč 21% 602,07 Kč 3 469,07 Kč

97 Jedn orázo vé sterilizačn í obaly: role polyam id lOOmm x 200m , ind. HV ks 1 1 976,00 Kč 1 976,00 Kč 21% 414,96 Kč 2 390,96 Kč

98 Krytka na nástroje silikon 30/5/1,5-2 mm ks 1 172,90 Kč 172,90 Kč 21% 36,31 Kč 209,21 Kč

99
Bow den čisticí 1000/12/3/2 mm, bílý, s oboustranně um ístěným i kartáčky, 
jedno rázový

ks 1 114,40 Kč 114,40 KČ 21% 24,02 Kč 138,42 Kč

100
Jedn orázo vé sterilizačn í obaly: papír krep standard 60 gsm , 75 x 75 cm, zelený 
(300ks)

ks 1 1 878,50 Kč 1 878,50 Kč 21% 394,49 Kč 2 272,99 Kč

101 Kartáček čisticí na dutiny 295/70/15 mm, nylon, sterilizovate lný ks 1 104,00 Kč 104,00 KČ 21% 21,84 Kč 125,84 Kč

102 Polyester 80224 HR 35 zelená 3 2/0 75 ks 36 49,00 Kč 1 764,00 Kč 15% 264,60 Kč 2 028,60 Kč

103 Resorba Jehly, OE-DS 30, BT 204/12, DS 30(80) ks 12 21,70 Kč 260,40 Kč 21% 54,68 Kč 315,08 Kč

104 Resorba Jeh ly, OE-HS 42, GT 212/9, HS 42(100) ks 12 21,70 Kč 260,40 Kč 21% 54,68 Kč 315,08 Kč

105 Resorba Polyester W R 553 předstřižená délka bílá 3 2/0 5 x 35 ks 24 67,00 Kč 1 608,00 Kč 21% 337,68 Kč 1 945,68 Kč

106 Plášť oper. standard zavinovací Essentia evercare, velikost M ks 40 78,00 Kč 3 120,00 Kč 21% 655,20 Kč 3 775,20 Kč

107 Plášť oper. standard zavinovací Essentia evercare, velikost L ks 40 78,00 Kč 3 120,00 Kč 21% 655,20 Kč 3 775,20 Kč

108 Siliko no vý sprej -silikonový aerosolový lubrikant obsah m in.lOOm l ks 2 156,00 Kč 312,00 Kč 21% 65,52 Kč 377,52 Kč

C E L K E M ¿ 8 ^ 2 1 8 ,7 1  Kč 35 109,88 Kč 217 328,59 Kč
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