
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujfcího: W/OVt/lS/V-K
č. VZ: ZPR- 04/18

uzavřená dle § 2079 a naši. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

KUPUJÍCÍM
Fakultní nemocnice Ostrava
sídlo: 17. listopadu 1 790/5, 708 52 Ostrava - Porubá
IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 Qe plátcem DPH)
Zřizovaci listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 6.J. OP-054-25.11.90
Zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem
bankovní spojeni: Česká národní banka, 6. Ú. 66332761/0710

PRODÁVAJÍCÍM
Siemens Healthcare, s. r. o.
sídlo: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4
provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno - Reékovice
IČ: 04179960 DIČ: CZ04179960
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243166
zastoupená: 
bankovní spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

6. Ů. 2111696847/2700

l.
Základní ustanovení

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodávat zboží a převést na něj vlastnické právo a
kupující se zavazuje od prodávajícfho zboží odebírat a zaplatit za něj sjednanou cenu, a
to vše na základě podmínek stanovených touto smlouvou.

Předmět a termín plnění
Předmětem plněni této smlouvy jsou opakované dodávky spotřebního materiálu
nutný pro vyšetřeni moče (chemicky + sediment) včetně kalibrací a kontrol (2 x
denně), uvedené v příloze é. 1 této smlouvy (dále jen "zboží").
Součásti předmětu smlouvy je rovněž:

dodáni bezpečnostních listů diagnostik, pokud se jedná o nebezpečné látky nebo
přípravky (v listinné nebo v elektronické podobě např. na CD) v českém jazyce,
dodáni uživatelské dokumentace (návody pro diagnostika a SZM) v českém
jazyce (v listinné a v elektronické podobě např. na CD),

Jednotlivé dodávky budou uskutečňovány na základě písemných objednávek
kupujícího, které musí obsahovat specifikaci požadovaného zboží a počet kusů.
KUPUJÍCÍ bude zasílat objednávky na adresu prodávajiciho uvedenou v záhlaví této
smlouvy nebo faxem na faxové číslo prodávajícího:  nebo e-mailem na
e-mail prodávajícího: diagnostika. cz. team@siemens-healthineers. com
Dodávky budou probíhat do 14 kalendářních dnů od doručeni objednávky kupujícímu.
Mimořádné dodávky se prodávajici zavazuje dodat nejpozději do 48 hodin po
obdržení objednávky.
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujícího: 09/OVZ/18/_-K
i. VZ: ZPft- 04/18

Místo a způsob dodáni zboží
1. Místo dodáni zboží je Lékárna FN Ostrava. Náklady na dodáni zboží do místa dodáni

hradí prodávající.
2. Ke splněni objednávky dochází okamžikem dodáni zboží do místa dodáni, tímto

okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
3. Dodáni zboží je kupující povinen potvrdit otiskem razítka a podpisem dodacího listu

osobou k tomu oprávněnou. Potvrzením dodacího listu kupující potvrzuje, že zboží bylo
dodáno v množství a druhu uvedeném na dodacím listu.

4. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží.
5. Kupující Je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjevné vady (zejména množstevní) je

kupujicí povinen prodávajícímu oznámit ihned při převzetí a vyznačit Je na dodacím listu.
Vady skryté je kupujici povinen prodávajícímu písemně oznámit ihned po jejich zjištěni,
nejpozději však do konce záruční doby.

IV.
Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

Prodávající poskytuje na zboží záruku v rozsahu expiraéni lhůty uvedené na obalu zboží.
Minimální doba expirace dodávaného zboží bude činit 6 měsíců. Změny délky doby
expirace jsou možné pouze se souhlasem kupujícího.
Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit Již při přebírání zboží kupujícím, musí
kupující reklamovat na dodacím listu, telefonicky, faxem nebo elektronickou poetou.
V případě, že Je dodáno menší množství než to, které je uvedeno na dodacím listu, má
kupující právo na doplnění chybějiciho množství.
Při nesplněni sjednaných požadavků na vlastnosti zboží bude reklamace zajištěna
dodáním zboží bez vad ve lhůtě 24 hodin od doručeni reklamace prodávajícímu.
V případě reklamace dodávaných reagencií a spotřebního materiálu z důvodu
pochybnosti o kvalitě dodávky bude zboží do 48 hodin vyměněno za jiné (nové), které
nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního
řízeni.

V ostatním platí pro uplatňováni a způsob odstraňováni vad příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

2.

v.
Cena a platební podmínky

Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v článku II. této smlouvy bude
prodávajicim kupujícímu dodáváno za kupní cenu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.
Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajiciho (včetně baleni,
dopravy do místa plněni, pojištěni zásilky a cla).
Ke kupní ceně bez DPH bude připočítávat prodávajici daň z přidané hodnoty ve výši
odpovídající zákonné úpravě v době uskutečněni zdanitelného plnění.
Za zdanitelné plnění smluvní strany považuji každou jednotlivou dodávku zboží, které
prodávající dodá kupujícímu na základě objednávky kupujícího.
Změna kupní ceny je přípustná pouze při prokazatelném navýšení cen surovin, paliv,
energii, směnného kurzu koruny vůči EURu o vlče než 5 %, připadne při změně celních
6i daňových sazeb, a to pouze v procentuálni výši shodné s tímto navýšením, a to pouze
po písemném souhlasu kupujícího.
Cena jednotlivého zdanitelného plněni bude fakturována. Faktury (daňové doklady)
budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona 6. 235/2004 Sb.. 'o
dani z přidané hodnoty a dále budou obsahovat éislo smlouvy prodávajiciho a kupujiciho.
Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu.

Kateřina Onderková



Fakultní nemocnice Ostrava
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6. 3FOakdtn7obdujde^ovSennypo dodáni zboží do Lékárny FN ostrava a budou ^^ d°

^S',ze^akt<u.ra"bróe obsahovat.n_esprávnénebo. neúPlné nátežit°sti, Je kupujici
=^^^=f^:^S:EX5S?

VI.
Sankéní ustanovení

t^^^^K^Ě^^ w prodávajícímu úrok
^^^^S^^Ú^^^tími sm- ̂  - vyš,
^^S^^^^StS^ -,e s^, .e. , . n,.e

Vil.
Doba trvání a způsob ukončení ;

smlouva se uzavírá na dobu neuréitou.

2-
3 %SSS;?lS=S2?5^%SSďSs;?'cl

1.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

^oS. zmény a doplňky této smlouvy^^"és1";t Písemné, a to formou číslovaných
i: ^lT^e sv^sa:a"v^viu"vy, ho.toveních'každá strana obdrž' jedno.
3. S?sa^^^ii^F=si obcanského

4 SísyE^"2SS^'s^^s
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 - Cenová tabulka

V Ostravě dne ^^-/-2>/2("'!J V Brně dne ̂ . l-. aL. jLo^

rA<l. ].. r,n Ni. MUCNiU OítCAVA ; Siemens Healthcare, s. r. o. R
_Budějovická 779/3b
'40 00 Praha 4
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Fakultní nemocnice Ostrava
J7_Iistopadu 1790, 708 52 Ostrava

Příloha č. 1 - Cenová tabulka

ev. číslo kupujicfho: 09/OVZ/l i/ -K
c. VZ:ZPŘ-04/18

Název položky plněni

spotřební materiál nutný
pro vyšetřeni moče

(chemicky + sediment)
včetně kalibrací

kontrolní vzorek

Celková nabídková cena

Obchodní' název
nabízeného předmětu plněni

Atellica 1500

Quantimetrix Dip&Spin

Měrná
jednotka

1 vyšetřeni

1 kontrola
(dvě hladiny)

Cena za
měrnou

jednotku
bez DPH

11, 71

43, 84

Výše
DPH v

%

21

21

Cena za
měrnou

jednotku ve.
DPH

14, 17

53, 04

Název položky plněni + dodavatel uvede obchodní název

_Clinitek Novus 10 testovací kazeta, obj. číslo 10634643
Clinitek Novus kalibrátor, obj. číslo 10697753

Clinitek Novus mycí roztok, obj. číslo 10697754

Kyvety UAS 800, obj. číslo 11065724

Kontrolní materiál Quantimetrix Dip&Spin, obj. číslo 1470-01

Cena
spotřebního materiálu, kalibrace a
kontroly na 1 vyšetřeni bez DPH

4, 00

0, 03

0, 03

7, 65

43, 84

Předpokládaná
roční spotřeba

vyšetřeni

45000

365

Výše DPH v %

21

21

21

21

21

Nabídková cena
bez DPH při

předfpokladné roční
spotřebě vyšetřeni

e =a x d

526 950, 00

16 000,00

542 950, 00

Nabídková cena
v6. DPH při

předfpokladné roční
spotřebě vyšetřeni

f=cxd

637 609, 50

19 360, 00

656 969, 50

Cena

spotřebního materiálu, kalibrace a kontroly na 1
vyšetřeni vB. DPH

4, 84

0, 03

0, 04

9, 26

53, 05

sir. 4
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17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava ev. číslo kupujícího: 09/OVZ/l; /

c. VZ:ZPŘ-04/18
-K

Název položky plněni + katalogové Číslo

Clinitek Novus 10 testovací kazeta7obj7eísio^0634643~
Clinitek Novus kalibrátor, obj. čísiol0697753^

Clinitek Novus mycí roztok, obj. číslo 10697754
Kyvety UAS 800, obj. číslo 11065724T

Kontrolní materiál Quantimetrix Dip&Spin, obj. číslo 1470-01"

Cena
spotřebního

materiálu
bez DPH

1800

1275

1400

4592
8000

Výše DPH v %

21

21

21

21

21

Cena spotřebního
materiálu v6. DPH

2178

1543

1694

5556

9680

Velikost
balení

450 testů

4 lahvičky

4 lahvičky

600 kyvet

2 lahvičky - 2 hladiny

Roéni spotřeba baleni
určena při předfpokladné
roční spotřebě vyšetřeni

100
l

l

75
2

sir. S




