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prohlašuje, že: 
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dodávané zboží (prostředek, přístroj, ııástroj, vybavení, Zařı'Zeııí apod., případııë jejich soubor) podléhá I 
ııepodlélıá' ııotìfikaci Zdravotııického prostředku dle zákona č. 2680014 Sb.. O zdıˇavotııických pı`oStřcdcíclı žı O 
změně zákona č. 634/2004 Sb., o sprzìvních popiżıtcíciı, ve Znění pozdějších předpisů (dálejcrı ,,ZZP“); 
v případě. že dodávané zboží pocllélıžı :ıotìfikflci zdravotııickélıo prosuˇˇedkıı, splnil olılašovací povinnost cíle § 26 ZPF zı to pro výrobu ııabízeııýclı zclmvotııšclcýclı p:'oStıˇ`cdl<ů, je-li pı'odávıı_]íoi výıˇobcem dle definice uvedené 
v ZZP; pro Zastupovàııi výrobce ııabízeııých zdımfotııickýclı pıˇostřcdků Lısazcııého mimo území členskýclı států 
(viz definicc dle § 4 odst. 2 ZZP), je-li prodávající Zplııonıocněnýııı zástupcem výrobce dle defiııicc uvedene' 
v ZZP; pro dovoz nebo distribuci ııabízeııýclı zdı`avOıııic[‹ých pı`oStıˇ'cciI<L'ı, jc-li prodávající dovozcem. či 
distribııtoreııı dle definicc uvedené v ZZP; zı zároveň projejiclı servis;

_ 

vpřípadë, že dodávané zboží podłélıá noliˇfìkaci ZcIravotnicI<ého prostředku, předloží kdykoliv na požádání 
kupııjíciho příslušııé doklady 0 Splnění notìfikêıčııíclı a Olılašovııcíclı povinností dle ZP P. 
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Pod pis oprávněné osoby
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