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KUPNÍ SMLOUVY
č.j.: KRPU-114494-15/ČJ-2019-0400VZ
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
,,občanský zákoník")
Článek l.
Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále ,,KŘP-U")
Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické
náměstí 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2
75151537
CZ75151537

Název:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ve věcech smlouvy oprávněna jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Osoba odpovědná za převzetí zboží:
E-mail:
Telefon:

Ing. iván Protiva, vedoucí odboru informačních a
komunikačních technologií KŘP-U
Pavlína Titlová, DiS., referent majetkové správy
odděleni materiálně technického zabezpečeni KŘP-U
Pavlína Titlová, DiS., referent majetkové správy
oddělení materiálně technického zabezpečení KŘP-U

(dále jen ,,kupujícř)
a
Název:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
IČO:
DIČ:
Zapsaná v obchodním rejstříku

Distrimed s.r.o.
Havlíčkova 190/12, 737 01 český Těšín
Havlíčkova 190/12, 737 01 český Těšín
27370046
CZ27370046
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
29497
Michal Urbaniec, jednatel společnosti

Zastoupená:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Kontaktní osoba pro VZ:
Tel.:
E-mail:
(dále jen ,,prodávajícŕ')
(dále společně označovány jako ,,smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva") na

,,Sterilizační nádoby a dezinfekce - část 1"
nás|edujÍcÍho znění:

1.

2.

1.

2.
3.
4.

1,
2.

3.

4.
5.
6.

Článek ||. Účel závazku
prodávajícI a kupující uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem pořídit předmět
koupě sloužící k nerušenému a efektivnímu plnění úkolů svěřených Policii ČR právními
předpisy, tedy především k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a
předcházení trestné činnosti.
Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky prodávajÍcÍho ze dne 4. července 2019, která
byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím KRPU-114494/ČJ-20190400VZ vybrána jako nejvýhodnější.
Článek Ill. Předmět smlouvy
Touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujichnu dodat na vlastní náklad a nebezpečí, včas
a řádně, tj. zejména za podmínek, v kvalitě a v rozsahu v této smlouvě sjednaných, předmět
koupě: dezinfekční prostředky, a to spolu se všemi doklady a dalšími součástmi a
příslušenstvhn, které se vztahují k předmětu koupě nebo k němu náleží dle ujednání této
smlouvy (dále souhrnně jen ,,zboží"). Přesná technická specifikace zboží části 1 veřejné
zakázky, zejména jeho druhu a typu, množství a ceny a dalších náležitosti je blíže uvedena
v příloze č. 1 - Krycí list a v příloze č. 2 popis zboží, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Prodávající se zavazuje umožnit kupujíchnu nabýt ke zboží vlastnické právo.
Kupující se zavazuje předmět koupě dodaný řádně a včas dle podmínek sjednaných ve smlouvě
převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenuŠ8 281,00 KČ včetně DPH.
Za účelem stanoveným touto smlouvou a.s cílem splnit závazky plynoucí z této smlouvy jsou si
smluvní strany, v souladu s dobrými mravy, povinny poskytnout vzájemnou součinnost.
Článek lV. Místo, termín, způsob a specifikace plnění závazku
prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas a řádně splnit ostatní závazky plynoucí z této
smlouvy, jinak je plněni vadné.
Řádně dodané je zejména zboží: protokolárně předané a převzaté; dodané bez vad zjevných i
skrytých a schválené kvalitativní a kvantitativní kontrolou dle odst. 6 tohoto článku smlouvy;
způsobilé k naplnění stanoveného účelu závazku; nové, nepoužité, bez využití repasovaných
částí, kompletní, včetně všech dokumentů a dalších součástí věci a příslušenství; v přesně
stanoveném množství a rozsahu a technické specifikaci (tímto není dotčen odst. 11 tohoto
článku smlouvy); se všemi sjednanými a požadovanými vlastnostmi a v kvalitě přinejmenším
sjednané; sp|ňujíci všechny přIslušné |egis|ativní či technické normy (ČSN, prohlášeni o shodě
apod.); dodané na sjednané místo plnění zvoleným způsobem dopravy; dodané v souladu
s ujednáními a podmínkami dle této smlouvy.
prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží kupujicknu do místa plnění nejpozději do 30 dnů od
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží do místa
plnění jednorázově. prodávajÍcÍ se zavazuje informovat kupujícIho, popř. osobu oprávněnou
jednat ve věcech technických, o přesném závazném termínu dodání zboží nejméně tři (3)
pracovni dny předem, kupujÍcÍ není povinen převzít zboží v jiný než stanovený termín. Včas
dodané je zboží dodané kupujícímu řádně, v terminu dle věty první tohoto odstavce smlouvy.
V případě prodlení s řádným dodáním zboží ve sjednaném termínu dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy je prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujíchnu smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta
z kupní ceny dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení.
Místem plněni je pracoviště kupujícIho na adrese: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
petrovický 172, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice.
O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven oboustranně potvrzený protokol (dále
jen ,,dodací list"), jehož obsahem musí být i seznam všech předávaných dokumentů, a to
v jednom (l) vyhotovení s p|atností originálu pro každou smluvní stranu, k podpisu dodacího
listu je za kupujícího oprávněna osoba zodpovědná za převzetí zboží. Při přejímce zboží bude
kupujíchn provedena jeho kvalitativní a kvantitativní kontrola (dále jen ,,kontrola"); v případě
nepřítomnosti příslušných zástupců prodávajícího nebo kupujIcího při dodání zboží, bude
kontrola provedena následně ve lhůtě pěti (5) dnů, o jejím výsledku bude prodávající písemně
vyrozuměn. V případě zjištění vad či nedostatků zboží v rámci kontroly platí, že zboží nebylo
řádně dodáno pro zjevné vady plnění. Řádným dodáním zboží se rozumí okamžik předání zboží
prodávajícím a převzetí zboží kupujÍcÍm za současného potvrzeni dodacího listu ve
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sjednaném místě a čase plněni za předpokladu, že nebudou nalezeny a vytknuty žádné vady či
nedostatky zboží při jeho kvalitativní a kvantitativní kontrole.
7. Nezbytnou součástí zboží musí být při dodáni: podmínky skladovánI, údržby a zacházení s
výrobky a materiály, jejichž nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě v
písemné podobě; dodací list a vyplněné záruční listy zboží.
8. Kupující je oprávněn rovněž odmítnout převzetí zboží jako celku nebo i jednotlivých kusů zboží
bezprostředně při jeho předání, pokud nebude zjevně dodáno řádně a včas, tj. zejména nebudeii dodáno v souladu s touto smlouvou, nebo budou vady plněni jinak očividné (vady zjevné),
přičemž v takovém případě osoba odpovědná za převzetí zboží vytkne vadu tím, že důvody
odrrňtnutí
převzetí
uvede
na
dodací
list
a
tento
nepotvrdí.
V takovém případě je prodávajÍcÍ povinen zajistit na svůj náklad a odpovědnost neprodlenou
přepravu zboží z místa plnění. Tímto není dotčena povinnost prodávajiciho dodat zboží
kupujíchnu za podmínek, v kvalitě a termínu touto smlouvou sjednaném.
9. KupujÍcÍ je v případě dodání zboží s vadami uvedenými v předchozí větě oprávněn od této
smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit.
10. KupujÍcÍ nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku jeho protokolárniho převzetí od
prodávajícího. Ukáže-li se, že nebylo dodáno řádně, platí, že vlastnické práv0 kupujícího
nevzniklo.
11. prodávajÍcÍ je oprávněn plnit v lepší kvalitě, než je sjednáno v této smlouvě, pokud to kupujÍcÍ
neodmítne, a to bez nároku na odpovidajiá poměrné protiplnění či jinou náhradu nebo
kompenzaci v jakékoliv formě, Lepší než sjednané plnění nezakládá nárok na změnu tohoto
závazku. Plnění v množství převyšující sjednané množství se nestává předmětem této smlouvy
a bude prodávajíchnu na jeho odpovědnost a náklady vráceno.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Článek V. Práva z vadného plněni a ze záruky
Plnění je vadné, nebylo-li zboží dodáno řádně.
prodávajÍcÍ prohlašuje, že zboží je bez vad ve smyslu ustanovení § 2103 občanského zákoníku
a nezatížené právy třetích osob ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku a že
prodávajÍcÍ plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví
ani do jiných práv třetích osob.
prodávajÍcÍ je povinen odstranit zjevnou vadu plněni, která mu byla písemně vytknuta, a to bez
zbytečného odkladu a požadovaným způsobem. Tímto není dotčeno ujednáni o terminu plnění,
odpovědnost prodávajÍcÍho za prodlení, ani právo kupujicího okamžitě odstoupit od této
smlouvy. Článek lV. se na následné dodáni zboží po odstranění vady (opravené nebo nové
náhradní zboží) užije přiměřeně.
Projeví-li se vada plnění až po protokolárním předáni a převzetí zboží a afirmativní kontrole
(skrytá vada plnění), je prodávající povinen odstranit vadu plnění požadovaným způsobem a
bez zbytečného odkladu, a to za stejných podmínek jako těch sjednaných pro reklamaci
záručních vad.
prodávajÍcÍ ručí za jakost řádně dodaného zboží, tedy zejména za to, že má zboží vlastnosti
a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu, a dále za to, že si zboží svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachová, minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne řádného dodání
zboží (záruční lhůta), neposkytuje-li výrobce záruční lhůtu delší. Doba exspirace zboží musí činit
v době jeho řádného dodání minimálně 24 měsíců, neposkytuje-li výrobce záruční lhůtu delší.
Záruční vady je povinen prodávajÍcÍ odstranit požadovaným způsobem.
Reklamaci záručních vad i skrytých vad během záruční lhůty spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky uplatňuje kupujÍcÍ prodávajícImu písemně (poštovní styk, elektronicky na
adres
ez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace jsou
ze strany kupujÍcÍho řešeny pracovníkem oprávněným jednat ve věcech technických.
prodávající je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem
nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich doručení a zároveň si s kupujÍcÍm dohodnout termín,
do kdy a jak budou vady odstraněny. Neučiní-li tak, platí, že reklamaci uznává v plném rozsahu.
Odstraněni vad stanoveným způsobem provede prodávajÍcÍ bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré reklamované skryté či záruční vady zboží budou vždy
řešeny jejich odstraněním či dodáním zboží nového (případně jeho části). Smluvní strany se
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dohodly, že pro případ opakovaného výskytu (alespoň 2 krát) totožné vady zboží či většího
počtu vad (vÍce než 3 vady) u daného kusu zboží v rámci záruční doby, bude reklamace řešena
vždy dodáním zboží nového.
8. Veškeré náklady spojené s uplatněním práv z vadného plnění i s uplatněním reklamace
(zejména dopravu, balné reklamovaného zboží aj.) nese prodávající.
9. V případě nesplnění termínu pro odstranění záruční vady nebo skryté vady plnění na základě
reklamace dle odst. 6 tohoto článku smlouvy je prodávajÍcÍ povinen zaplatit kupujíchnu smluvní
pokutu ve výši pěti desetin procenta z kupní ceny zboží včetně DPH za každý byt' i započatý
den prodlení.
10. V případě, že bude v důsledku vady zboží způsobena újma na zdraví uživateli zboží, který je ve
služebním nebo zaměstnaneckém poměru ke kupujicímu, nebo třetí osobě, je prodávajÍcÍ
povinen uhradit kupujichnu částku ve výši patnácti procent kupní ceny dle ČI. VI. odst. 1 této
smlouvy včetně DPH jakožto paušálni náhradu újmy, neprokáže-li se vznik vyšší konkrétní újmy.
11. Smluvní strany odpovidajÍ za majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku porušeni
některého z ustanoveni této smlouvy, a to v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen
nárok smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy či
zákona, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani povinnost smluvních stran splnit,
třeba i dodatečně, své závazky z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ.
12. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujfcáho okamžikem nabytí vlastnického práva ke
zboží.
.
Článek VI. Kupní cena
a platební podmínky

1.

Kupní cena pro část 1 je sjednána ve výši: '

Cena bez DPH:
DPH 21%:
Kupní cena s DPH:
2.

3.

4.

5.

6.

48 166,12 Kč
10 114,88 KČ
58 281,00 KČ

Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajÍcÍho spojené se splněni závazků plynoucich
z této smlouvy (zejména dopravu do místa plněni, instalace či montáže, revizní kontrolu, balné
a jiné poplatky) a sjednává se jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Úprava kupní
ceny je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.
Kupní cena bude zaplacena výlučně na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura") řádně
vystaveného v souladu s touto smlouvou prodávajÍcÍm a doručeného kupujícknu spolu
s přiloženou kopií potvrzeného dodacího listu. Fakturu lze vystavit a doručit nejdříve v den řádně
dodaného zboží dle potvrzeného dodacího listu a doručena musí být bez zbytečného odkladu,
tj. do 15 dnů od potvrzení dodacího listu, na adresu Krajské ředitelstvI policie Ústeckého kraje,
odbor správy majetku, oddělení materiálně technického zabezpečení, Lidické náměstí 899/9,
401 79 Ustľ nad Labem.
KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajícknu za prodlení s úhradou řádně vystavené a dodané
faktury po sjednané lhůtě splatnosti pouze úroky z prodlení v plné výši zákonného úroku
počítaného z neuhrazené částky kupní ceny včetně DPH. V případě, že kupujÍcÍ čerpá
prostředky na úhradu kupní ceny z rozpočtu jiné organizační složky státu a je v prodlení
s úhradou faktury z důvodu na straně této jiné organizační složky, je osvobozen od placení
úroku z prod|ení a náhrady škody.
V případě prodlení prodávajÍcÍho s vyhotovením a odesláním faktury (výzvy k zaplacení) je
prodávajÍcÍ v prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku, Právo na vystavení faktury se
v zájmu zachování právni jistoty smluvních stran promlčí nejpozději uplynutím jednoho roku ode
dne, kdy mohla být faktura uplatněna poprvé.
Faktura vystavená prodávajíchn musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, a nad to musí obsahovat číslo jednací této smlouvy. KupujIcí je
oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje
stanovené náležitosti, nebo budou-li údaje na ní uvedeny chybně či neúplně. Taková faktura
není řádně vystavena a hledí se na ni, jako by nebyla vystavena vůbec. Prodávající je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Fakturou nelze jakkoliv měnit či
doplňovat závazky z této smlouvy.
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7.
8.

9.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

Kupní cena je splatná do 30 dnů po doručeni řádně vystavené faktury na bankovní účet
prodávajíc'ho uvedený v ČI l této smlouvy Žádné zálohy na úhradu kupn' ceny č' její části
kupujÍcÍ neposkytuje.
V případě uplatnění reklamace vadného plnění nebo reklamace záruční vady ve lhůtě splatnosti
faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje a okamžikem řádného splněni či okamžikem
řádného vyřIzení reklamace, o čemž bude vyhotoven a potvrzen nový dodací list, počne běžet
znovu v souladu s odst. 7 tohoto článku smlouvy.
Na uhrazeni kupní ceny či jiných dluhů vůči prodávajÍcÍmu je kupujÍcÍ v souladu s ustanovením
§ 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst jakékoliv peněžité pohledávky
vůči prodávajícknu, nebudou-li započteny ze zákona dle § 42 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku
České republiky"). V souladu s § 42 odst. 2 zákona o majetku České republiky je prodávajÍcÍ
oprávněn započíst svou pohledávku za kupujícím na pohledávku kupujÍcÍho za prodávajícim
pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran; promlčené pohledávky prodávajÍcÍ
započíst nemůže.
Článek VIl. Povinnost mlčenlivosti
ProdávajÍcÍ se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při P|něµ! této sm|o?vy zIs.ká od kupujÍcÍho nebo o kupujickn či jeho zaměstnancích a
spo|upracovn|clch a nesmi je zpřistupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu.
ProdávajÍcÍ je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které
se budou podílet na dodání zboží kupujíchnu dle této smlouvy.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodáni zboží dle této
smlouvy, odpovídá prodávajÍcÍ, jako by povinnost porušil sám.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran.
Za každé porušení jakékoliv povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy je prodávajÍcÍ
povinen uhradit kupujícimu smluvní pokutu ve výši patnácti procent kupní ceny dle ČI. VI. odst.
1 této smlouvy včetně DPH.
Článek Vlll. Změna a zánik závazku
Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména
a. prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny po dobu delší než 15 kalendářních dní,
b. porušeni povinností dle § 2002 občanského zákoníku,
c. prodlení prodávajÍcÍho s řádným dodáním zboží o vÍce než 15 pracovních dnů,
d. existence zjevné vady zboží při jeho předáni
e. neodstranění skryté vady či vady záruční ve sjednané lhůtě,
f.
postup prodávajÍcÍho při dodáni zboží v rozporu s pokyny kupujkího,
g. opakované porušeni méně závažných povinnosti vyp|ývajících ze smlouvy, zejména při
zajišt'ování záručních služeb nezbytných k naplněni účelu této smlouvy,
h. opakovaný výskyt záručních vad u zboží (tj. vÍce jak 4 různé vady).
KupujÍcÍ má v souladu s ustanovením § 2001 občanského zákoníku právo odstoupit od této
smlouvy také pokud:
a. vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o
úpadku, pokud to právni předpisy umožňují,
b. insolvenčnI návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insoIvenčního řízení,
c. prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace,
d. prodávajÍcÍ pozbude způsobilost k plnění této smlouvy.
O těchto skutečnostech je prodávajÍcÍ povinen kupujÍcÍho neprodleně informovat.
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Odstoupeni od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároků
smluvních stran na náhradu újmy, závazků smluvních pokut a povinnosti mlčenlivosti.
Dojde-li ke zmařeni účelu této smlouvy pro důvod stojÍcÍ na straně prodávajÍcĹho (zejména
odstoupením od smlouvy, byt' jen částečným, z důvodu § 2002 či zánikem závazku dle § 2006
občanského zákoníku aj.) je prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujícimu částku ve výši patnácti
procent z kupní ceny dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH jakožto paušální náhradu újmy,
neprokáže-li se vznik vyšší konkrétní újmy.
ProdávajÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu kupujicího oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupeni práv a povinnosti
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.
V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna či
doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma
smluvními stranami, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavřeni smlouvy.
Kontaktní osoby či pověření pracovníci kupujícího, uvedeni v této smlouvě, jsou oprávněni k
poskytováni součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke
sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.
Článek lX. Ostatní ujednáni
Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran¶íe řídí především touto smlouvou, zákonem č
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky. V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí
především občanským zákoníkem. KupujÍcÍ uzavírá tuto smlouvu jakožto orqanizační složka
státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku české republiky,
a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňovánI veřejného zájmu. prodávajÍcÍ uzavírá
tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popřípadě jimi písemně
pověřených pracovníků. Veškeré úkony mezi smluvními stranami se uskutečňují písemně
v listinné nebo elektronické podobě. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu
oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy, přičemž taková změna se stane
účinnou okamžikem doručeni tohoto oznámení druhé smluvní straně.
ProdávajÍcÍ či jeho právni nástupce je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s prodejem zboží dle této
smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (IQ) let od uzavření této smlouvy, a to zejména pro
účely kontroly oprávněnými kontro|ními orgány.
prodávajici je povinen upozornit kupujÍcÍho písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo.
prodávajÍcÍ prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani s ním není
vedeno insolvenčnI řIzení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh prodávajícího zamítnut
proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insdvenčního řízení. jestliže se
toto prohlášeni prodávajÍcÍho ukáže být nepravdivým, je prodávajÍcÍ povinen zaplatit kupujícknu
smluvní pokutu ve výši deseti procent z kupní ceny dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí prodávajÍcÍ kupujichnu také v případě porušení povinnosti
plynoucí z odst. 4 tohoto článku smlouvy či z ČI. VIII odst. 5 této smlouvy.
prodávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasI se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží, přičemž tato smlouva bude uveřejněna v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy
nesmí přesáhnout 100 % kupní ceny dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
Úročení zákonných úroků z prodlení je zakázané. Smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniklé
z této smlouvy jsou splatné do 7 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění u povinné strany.
Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušeni smluvní povinnosti.
Kupující je povinen oznámit prodávajícknu započtení pohledávky prodávajÍcĹho na pohledávku
kupujícího bez zbytečného odkladu pouze v případě jednostranného započtení. Toto oznámení
nemá konstitutivní charakter.
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Článek X. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem svého zveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součásti této smlouvy s platností originálu jsou její přílohy (příloha č. 1 - Krycí list a
příloha č. 2 Popis zboží), s jejichž obsahem jsou obě strany podrobně seznámeny, a dále pouze
případné dodatky a změny uzavřené v souladu s ustanoveními článku Vlll. této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží
kupujÍcÍ a jeden (l) prodávajicí.
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
celý obsah této smlouvy včetně příloh za určitý, srozumitelný a přiměřený a s jeho plným zněním
se pečlivě seznámila a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy
rozhodujÍcÍ; na důkaz toho připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

PřHohy:
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - popis zboží

V Českém Těšíně dne 2? -1JO1¶
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Příloha č. 1 k č.jlf" 'u-114494-6/čj-2019-0400vz

"

KRYCÍ LIST + TECHNICKÁ SPECIFIKACE
l. ČÁST
položka
1
2
3
4

specifikace zboží
Dezinfekční prostředky na ruce a pokožku gel '
objem: 50 ml
Dezinfekční prostředky na ruce a pokožku ve
..
.
spreµ, objem: 500 ml
Dezinfekční prostředky na povrchy, objem: 750
ml
Dezinfekční protředky na přístroje a nástroje
.
'
objem: 1 l

mj

požad:vaný
počet

ks

1382

cena za mj cena za mj
bez DPH
s DPH
28,72 Kc-

34,75 Kč

cena celkem
bez DPH
39 690,91 Kc-

12

166,94 Kč 202,00 Kc

2 003,31 Kc

ks

36

139,99 Kc 169,39 KČ

5 039,67 Kc

ks

8

179,03 Kč 216,63 Kc

1 432,23 Kc

ks

čELKO JA CENA

cena celkem s

nabízený předmět

DPH
48 026 00 KČ
'
Septoderm Gel 50ml
2 424,00 Kc
Cutasept F 500ml - sp
6 098,00 Kc
. .
|nc|dln Foam 750ml
1 733,00 Kc
Discleen Extra 11

http://www.schulke.cz/
https://hartmann.|nfo/cs-cz/ad|c|es/3/5/kL
https://cs-cz.ecolab.com/
http://www.schulke.cz/

58 281,00 Kč

ll. ČÁST
položka
1

specifikace zbozi
Sterilizační nádoba s úchyty, rozměr:
250x120x60mm

CELKO JA CENA

mj

požadovaný
.
počet

ks

5

cena za mj

cena za mj

cena celkem

cena celkem s

bez DPH
0,00 Kc

s DPH

bez DPH

DPH

0,00 Kc

0,00 Kč

'

.
. W
nabizeny predmet

0,00 Kc
.

Hav|ľčkova 190/12
3
737 01 český Těšín
lČ: 27370046 * D|Č: CZ27370046
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schůlke +
Gelový alkoholový dezinfekční přípravek
na bázi kombinace alkoholů. Určený k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou.
S obsahem zv|áčňujÍcÍch přísad pro extra
ochranu pokožky.

septoderm" gel
.

Naše pIus:

Použiti

Norma

Množství

Expozice

Hygienická dezinfekce rukou

EN 1500

3 ml

1 min

Chirurg|cká dezinfekce rukou

EN 12791

2X 3 ml

2x 1,5 min

ÚČinná hygienická a chirurgická dezinfekce rukou
Rychlá a d|ouhotrvajÍci účinnost
Široké spektrum účinku včetně plného spektra
virů a mykobakterii
Zanechává pocit svěží, jemné a vláčné pokožky
Příjemná aplikace a nižší spotřeba díky gelové
formulaci

Oblast použiti:
septoderm" gel je vhodný pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, a to ve všech typech zdravotnických zařízení, v ústavech
sociálnI péče, v Iaboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě,
v institucích, potravinářství, fitness, wellness a beauty sektoru (kosmetika, manikúra, masáže, pedikúry, piercing, tatoo), v komunálni
sféře, institucích, a dále pro každodenní dezinfekci rukou pro běžné
spotřebitele.

Spektrum účinnosti:
Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidni, tuberkulocidni, fungicidní

Účinnost

Baktericidní

Návod na použiti:
septoderm" gel se neředí a aplikuje se na čisté, suché ruce. Aplikujte do dlaně ruky dostatečné množství přípravku a vtírejte jej
do pokožky rukou tak, aby byly všechna místa na rukou mokrá
po stanovenou dobu expozice. Pozor! Při styku s vodou tvoří na
pokožce lepivý film.

Fungicidní

Mykobaktericidni

Testovací norma

Expozice

EN 13727

30s

EN 13727 (MRSA)

30s

EN 1500

1 min

EN 12791

3 min

EN 12054

3č)$

EN 13624 (C Albicans)

15 S

EN 13624
(C, albicans, A. niger)

3QS

EN 14348 (M.Terrae)

30 S

SOP-SZÚ
(M,TBC, M. avium)

Virucidní

30s

EN 14476 -f Al (Norovirus)

30s

EN 14476
(PoIiovirus, Adenovirus)

1 min

DW/RKI (BVDV/Rota)

305

EN 14476 (Vaccinia)

1 min

'". >. '"'1,,
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septoderm" gel
Složeni:
100 g septoderm" gel obsahuje následujíci aktivnílátky:
·
45 g Ethanol
·
30 g Propan-2-ol

Životní prostředí:
Společnost Schůlke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodrženi vysokých standardů kvality.

Další složení: zvláčňujíci a ošetřujícíhštky
Fyzikálně-chemické vlastnosti:
vzhled

čirýgel

zápach (vůně)

charakteristický po alkoholech

-µ.,,, ,...,Š.'
"í

.

" " "'"m
^

nečního zá ření.

,

,·' "..,'.:

Logistické informace:
Název produktu

Baleni

Ks v kartonu

ů'yn

schúlke ·P/Bo,hem,e¢

m

septoderm" gel

SO ml lahvička'
500 ml láhev
500 ml láhev s dávkovačem
S l kanystr

30
20
20
1

OJ m

~1

,Nmďř

'm

mx

¶bb m

bV

me
M'óy;
3ŕ

'"M¶r
.m

Doba expirace:
36 měsíců

mm
Ťm
'"m
»=

Typ přípravku:
Biocidní přípravek

ú

n

:·-,.·-q
.,>"'

®

"

Další informace:

Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel
certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

výrobce:

Distributorv SR:

®ElirLiquide

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445, 735 81 Bohumín
Česká republika

Schulke SK, s,r.o,
Moštěnická 3, 971 01 Prievidza
Slovenská republika

h e a lt h c a r e

Součást skupiny Air Liquide.

( (

,

Používejte biocicly bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označeni a informace o přípravku.

Zvláštní upozorněni:
Určeno pro profesionální trh. Při styku s vodou tvoří na pokožce
lepivý film. Termoelektrické přistroje používejte až po úplném
zaschnutí připravku.Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech,
mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a šlu-
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Bezbarvý nebo barevný
'l závislosti na oblasti aplikace

Cutasept® F
Cutasept® G
Dezinfekce kůže před injekcemi, punkcemi a chirurgickými
zákroky s rychlou a komplexnI účinností.
b

Výzkumem k prevenci infekci. www.bode·science-center.com

,É -: ,- . '

ů""x"".
"X'

l

.._

,,

r

.

.

Cutasept® FI Cutasept® G
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Každý zákrok - od běžné injekce až po
rozsáhlé operace - který naruší
ochrannou bariéru kůže, s sebou nese
riziko proniknuti mikroorganizmů do
hlubších vrstev kůže, Kromě
mikroorganizmů přechodné kožní fló'y
jsou potenciálním nebezpečím zejména
rezidentní zárodky. V případě, že se
patogeny dostanou do těla, mohou
způsobit abscesy, záněty a infekce
krevního oběhu. Nebezpečí infekce je
výrazně sníženo provedením dezinfekce
kůže.
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Asociace pro aplikovanou hygienu (VAH)
v současnosti rozlišuje expoziční doby
platné pro kožní oblasti jak s malým, tak i
s větším počtem mazových žláz '(viz
obrázek).
Pro úspěšnou dezinfekci kůže není
rozhodující způsob nanesení
dezinfekčního přípravku na kůži (postřik
z co nejkratší vzdálenosti nebo potřeni
navlhčeným tampónem), ale důsledné
d održení expoziční doby.
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Oblasti s velkým
mnpžstvim

tukových žláz
Oblasti s malým
množstvím
tukových žláz

Doporučená expoziční doba
Cílem dezinfekce kůže. (kožní antisepse)
je co největší redukce mikrobiáIM kožní
flóry. Rezidentní kožní flóra se nachází
především v oblastech bohatých na
mazové žlázy a je mnohem obtižnějšÍ
k inaktivaci než transientni kožní Hóra.
ČÍm vÍce mazových žláz v kůži, tím delší
expoziční čas je potřeba k dosaženi
uspokojivého sníženi mikroorganizmů.

,~^

Trvalý efekt

Pro dezinfekci kůže jsou přednostně
používány přípravky na bázi alkoholu.
vykazují rychlý účinek se širokým
spektrem účinnosti a mají dobrou kožní
snášenlivost. Kožní antiseptika na bázi
alkoholu prokazuji výrazné sníženi
počátečního počtu mikroorganizmů.
Kožní flóra pak potřebuje delší čas pro
dosaženi původního počtu bakterii.
Antiseptika na bázi alkoholu tak poskytují
perzistentní (trvalý) antimikrobiá[ni
účinek. V průběhu lékařského zákroku se
rezidentní kožní flóra obnovuje jen velmi
pomalu, proto riziko proniknutí bakterií do
těla je prakticky nulové.
Při výběru přípravku proto hraje roli jeho
účinnost na rezidentní kožní flóru, stejně
jako dosažení perzistentního účinku.
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YCutasept® F

Vlastnosti přípravku
m působí rychle a v širokém rozsahu
m dobrý trvalý efekt
w vynikající kožní snášenlivost
m dobra přilnavost k chirurgickým foliím
Složeni
100 g roztoku obsahuje:
Účinné látky Propan-2-ol 63,0 g (72 obj. %)
Pomocné látky: benzalkoniumchlorid
0,025 g, puriňkovaná voda.
Mikrobiologická účinnost
w
w
w
w
w
_

baktericidní
fungicidní na kvasinky
tuberkubcidni
virucidní na obalené viry
účinný na rotavirus

Oblasti použiti
Cutasept8' F je vhodný pro použití
v následujicich oblastech:
m dezinfekce kůže před injekcemi,
punkcemi a chirurgickými zákroky
v nemocnicích, primámí zdravotnické
péči, při zavádění katétrů a pro domáci
dialýzu
w pro diabetiky pň měření cukru v krvi a
při podávání inzulinu
w post-expoziční profýlaxe HIV

Návod k použiti l Dávkováni

Dezinfekce kůže

CutasepiP F je bezbarvý přípravek na bázi
propanolu na dezinfekci kůže s rychlým
účinkem a širokým spektrem účinnosti.
Přípravek je ihned k použití pro
přédoperačni dezinfekci kůže, stejně jako
piěd odběry krve a injekcemi.
Cutasept® F byl testován podle zkušební
metody DGHM3 a má vynikající trvalý
účinek.
Testování kožní snášen|ivosti4 prokázalo,
že přípravek Cutasept® F nemá žádný
klinicky relevantní potenciál k iritaci
pokožky.

Před punkcemi a injekcemi

Dezinfekce kůže piěd iO/ekcemi,
punkcemi, excizemi:
Cutasept9' F může být aplikován
postřikem přímo na kůži.
Během postřiku lldržujte co nejkratší
vzdálenost mezi tělem a rozprašovačem,
abyste zajistili dostatečné navlhčeni kůže
a co nejvíce omezili vznik nepokrytých
míst. Současně také zabránite tomu, aby
se přípravek dostal ve větší míře do
ovzduší.
Také je možné přípravek aplikovat
pomocí sterilního tamponu, který
navlhčete a poté jim potírejte
dezinfikované oblasti kůže.
Po celou dobu aplikace je nutné pokožku
udržovat vlhkou. V obou případech použiti
je nutné dodržet expoziční časy, které
závisí na tom, jaký bude následovat
zákrok a jaká oblast těla bude
dezinňkována.
Dezinfekce kůže pRd apňkac/ incizn/ch
folií:
Cutasept® F zajišt'uje obzvláště dobrou
přilnavost inciznich folií ke kůži. Aby
nedošlo ke zhoršeni přilnavosti, musí se
přípravek před použitím folie nechat zcela
zaschnout.
Dezinfekce kůže pibd termokauteňzaci a
při užiti jinYch e/ektn'ckých zařízení
Před použitím termokauterů a ostatních
elektrických přístrojů nechte kůži zcela
oschnout.

15 S

Před punkcemi kloubů,
lumbálními punkcemi,
chirurgickými zákroky.

1 min

Pokožka s velkým množstvím
tukových žláz.

2 min

Bakterie
Baktericidní podle DGHM
(P. aeruginosa, S.aureus,
E.hime, E.co/i, P. mirabĹl/s)
MRSN EHEC

15 S
1 min

Mykobakterie
Tuberkulocidní (M. téme)

30 S

Fungi
Fungicidní na kvasinky

15 S

(C. a/bicans)
Viry
Obalené viry
Virucidní na obalené viry
(VC. HCV, HIV, HBV*,
BVDV, vacciniavirus)

30 S

Neobalené viry
Rotavirus

30s

" podle doporučeni RKI
(Bundes9esundheitsb|att 01-2004)

Upozorněni
m použiti u batolat a kojenců konzultujte
nejdříve s lékařem
w není vhodný na dezinfekci velkých a
otevřených ran a sliznic
w nepoužívejte pod transfúzní manžety
w vyhněte se hromaděni přípravku na
kůži
w zamezte styku s očima
Klasifikace
Biocidní přípravek
(oznámeni biocidního přípravku ve smyslu
§35 zákona č. 120/2002 Sb, značka
37220/210/SOZ)
Chemicko-fýzikálni údaje

' Zkušební metody Německé společnosti
pro hygienu a mikrobiologii - dezinfekce
kůže, hygienická a chirurgická dezinfekce
rukou.
' Kurzgutachten zúr Hautveňnäg/ichkeit
von Cutasept F Haut-Ant/septikum fúr
Stations- und Praxisbereiche; bioskin
GmbH, Hamburg, 2013

Vzhled
bezbarvý roztok
Hustota (20 °C)
cca 0,87 g/cm3
Hodnota pH 50% (vIv) cca 8,5
Bod vznícení
(podle DIN 51755)
21 °C
Exspirace
Po otevření:

12 měsíců
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Cutasept® G
Návod k použiti l Dávkování
Cutasept® G je barevný dezinfekční
přípravek na bázi propanolu pro
předoperační a pooperační dezinfekci
kůže s vyznačením dezinňkované oblasti
kůže. Dále se používá před injekcemi,
cévkováním, vpichy, odběry krve, malými
invazivními zákroky a v případě
náhodného zraněni. Přípravek je
připraven ihned k použiti.
Cutasept® G působí rychle a komplexně a
má vynikající perzistentní efekt.
Testování kožní snášenlivosti prokázalo,
že přípravek Cutasept" G nemá žádný
klinicky releva ntní potenciál k iritaci
pokožky'.
b

1'

Vlastnosti přípravku
n působí rychle a komplexně
w dobrý trvalý (perzistentní) účinek
w barevný pro označeni dezinňkovaných
oblasti kůže
w vynikající kožní snášenlivost
m dobrá přilnavost k inciznim foliím
Složeni
100 g roztoku obsahuje:
Účinné látky: Propan-2-ol 63,0 g (72 obj. %).
Pomocné látky: benzalkoniumchlorid 0,025
g, puriňkovaná voda, barviva
Mikrobiologická účinnost
w
w
m
w
w

baktericidní
fungicidní na kvasinky
tuberkulocidni
virucidní na obalené viry
účinný na rotavirus

Oblasti použití
Cutasept" G je vhodný pro použiti
v nádedujícich oblastech:
wdezinfekce kůže před injekcemi,
punkcemi a chirurgickými zákroky
v nemocnicích, primárni zdravotnické
péči, při zaváděni katétrů a pro domáci
dialýzu
předoperační příprava kůže s označení
oblasti dezinfekce
w pooperační ošetřeni kožních stehů a
přilehlých oblasti

Dezinfekce kůže před injekcemi,
punkcemi, excizeřni'
Cutasept® G může být aplikován
postřikem přímo na kůži.
Během postřiku udržujte co nejkratší
vzdálenost mezi tělem a rozprašovačem,
abyste zajistili dostatečné navlhčeni kůže
a co nejvíce omezili vznik nepokrytých
mist. Současně také zabráníte tomu, aby
se přípravek dostal ve větší míře do
ovzduší,
Také je možné přípravek aplikovat
pomoci sterilního tamponu, který
navlhčete a poté jim pQtirejte
dezinfikované oblasti kůže.
Po celou dobu aplikace je nutné pokožku
udržovat vlhkou. V obou případech použití
je nutné dodržet expoziční časy, které
závisí na tom, jaký bude následovat
zákrok a jaká oblast těla bude
dezinfikována.
P/bdoperačn/ příprava kůže s označeni
oblasti dezinfekce:
Cutasept® G se aplikuje na oblast kůže,
která má být dezinňkována, pomoci
sterilniho tamponu. Cutasěpt® G musí po
up|ynuti expoziční doby kompletně
oschnout.
Dezinfekce kůže před použitím incizn/ch
fo/il:
Cutasepf G zajišt'uje obzvláště dobrou
přilnavost inciznich foliI ke kůži. Aby
nedošlo ke zhoršeni přilnavosti, musí se
přípravek před použitím folie nechat zcela
zaschnout.
Dezinfekce kůže před tennokauten'zacl a
při užit/iinÝch e/ektrickYch zař/zen/:
Před použitím termokauterů a ostatních
elektrických přístrojů nechte kůži zcela
oschnout.
5 Kurzgutachten zúr Hautverträg/ichkeit
von Cutasept G Haut-Antiseptikum fúr
Stations- und Praxisbereiche,' bioskin
GmbH, Hamburg, 2013

Dezinfekce kůže
Před injekcemi a punkcemi

15 S

Před punkcemi kloubů,
|umbá|nimi punkcemi,
chirurgickými zákroky.

1 min

Pokožka s velkým množstvím
tukových žláz.

2 min

Bakterie
Baktericidní podle DGHM (P.
aeruginosa, S. aureus, E. hirae,
E.CO/i, P. m/rabi/is)
MRSA/ EHEC

15 S
1 min

Mykobakterie
Tuberkulocidní (M. terme)
Fungi
Fungicidní na kvasinky
(C. a/bicans)

30 S
15 S '·

Viry
Obalené viry
Virucidní na obalené viry
(VC. HCV, HIV, HBV)*
(BVDV, vacciniavirus)

30 S

Neobalené viry
Rotavirus

30 S

" podle dopomčenl RKI
(Bundesgesundheitsblatt 01-2004)

Upozornění
w použití u batolat a kojenců konzultujte
nejdříve s lékařem
w není vhodný na dezinfekci velkých a
otevřených ran a sliznic
nepoužívejte pod transfuzní manžety
w vyhněte se hromadění přípravku na kůži
w zamezte styku s očima

"

Klasifikace
Biocidní přípravek
(oznámení biocidního přípravku ve smyslu
§35 zákona č. 120/2002 Sb, značka
37220/210/SOZ)
Chemicko-fýzikální údaje
Vzhled
barevný roztok
Hustota (20 "C)
cca. 0,87 g/cm3
Hodnota pH 50 % (vIv) cca 8,5
Bod vznÍcenÍ
(podle DIN 51755)
21 'C
Exspirace
Po otevřeni:

12 měsíců
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Balení Cutasepb F

Balení Cutasepb G

980
981
981
981
981

980 566 láhev 250 ml - sprej
981 134 láhev 1000 ml
981 135 kanystr 5 l

563
130
131
132
133

lahvička 50 ml - sprej,
láhev 250 ml - sprej
láhev 500 ml - sprej
láhev 1000 ml
kanystr 5 l

Možné stáčeni přípravku do menších nádob musí být prováděno za asepsckých podmínek. Nádoby musí být před stáčením
čisté a po přeliti jasně a čitdně označeno poŇsky.
Poznámka: Dopomčeni našich přípravků jsou založeny na vědeckých testech a jsou uvedeny v dobré víře. podrobnější
doporučeni, např. materiálová snášenlivost, jsou možné pouze v konkrétních případech. Naše doporučeni jsou nezávazná a
nepředstavuji žádnou záruku. Nejsou vyloučena vlastni testováni přípravku pro Wastni účely a výrobu. v tomto případě
nepřebiráme žádnw zodpovědnost. Toto je v souladu s našimi všeobecnými podminkarrú nabídky a prodeje.
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Naše hygienické a dezinfekční přípravky zajišťují nejlepší možnou kvalitu, což je potvrzeno komplexními důkazy o
účinnosti a vědeckým výzkumem 'a vývojem.
V

e^".
BODE

HARTMANN-RICO a.s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška
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ECOLAB'
PĚNA VE SPREJI K OKAMŽITÉMU
POUŽITÍ- ČIŠTĚNĹA DEZINFEKCI
lncidin'" Foam

Pěna ve spreji na bázi glukoprotaminu k okamžitému čištěni a k dezinfekci
povrchŮ zdravotnických prostředků a ostatních zdravotnických povrchů
..... , , . .... . ..

_

Pěna pro Čištěnía dezinfekci kombinuje
extrémně krátké časy pŮsobenI
s vlastnostmi jemného Čisticího
prostředku. Pěnová aplikace zvyšuje

lncidin Foam navíc nabízí:
.
L Široké spektrum účinnosti
K Snadnou ap|ikacik)rmolj nestékajl'c|'pěnV

účinnost produktu.
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Testovaním do!oženou kompatibilitu

Beč q,ph/dÁ9v4U
D'Ľ O2 l 2=1 P

se sYstémerň utěrek lncidin Dry Wipes

.,

ii
'é
Ĺ
ľ

,r>
·

y
j;"
..

.

.'

.~a~ä'

Ĺ"

N

l
di,

JI.

e
.

É

~

J^

HYGIENA PROSTŘEDÍ

Ý'>[
"" RYCHLÝ
UCINNY
JEDNODUCHÝ

lncidin" Foam

Rychle působÍcÍ dezinfekční pěna na bázi glukoprotaminu,
s nízkým obsahem alkoholu ve spreji pro okamžité použiti
k dezinfekci zdravotnických prostředkŮ a všech typŮ
povrchů včetně citlivých materiáiů a přístrojů ·

E

OBLA'ST POU'ŽITÍ
Přípravek k o'ka'mžité pěnové
dezinfekci a čistění povrchŮ
zdravotnických E)rostředků
jako jsou např. lékařské přístroje,
pomŮcky a další předměty
. ve zdravotnictv(.

Proč používat lncidin Foam?
ŠIRCKOSPEKTRÁLNÍ ÚČINNOST

SPOLEHLIVÉ POUŽITI'

lncidin Foam je účinný proti bakteriím
(včetně TBC), kvasinkám a různým virům,
vhodný pro širokou škálu povrchŮ vČetně
vysoce rizikových míst.

lncidin Foam je připraven
k okamžité aplikaci. Velmi snadno
se používá. Kvalitní pěnový aplikátor
vylučuje tvorbu kapiček,

Podrobnosti o časech pŮsobení
na široké spektrum patogenŮ najdete
v níže uvedené tabulce.

Materiélová kompatibilita přípravku
lncidin Foam byla ověřena rozsáhlým
testováním a je možno jej"proto

ČIŠTĚNÍA DEZINFEKCE V JEDINÉM
KROKU
lncidin Foam zajišťuje čištěni
a dezinfekci v jediném kroku, uživateli,
ale nabIzÍmmho dalších výhod.

NÁVOD K POUŽITÍ
lncidin Foam je určen k přímému
poUžiť|'. Neředí se! Přípravek
rovnoměrně naneste na p|ochu nebo
povrch postřikem ze vzdale,nosti asi
30 cm (vj'datnost max. 40 ml/m2)
a nechejte působit předepsanou dobu.
Následne setřete do sucha čistou
jedmrázovou netkanou textilií. jako
alternativu lze ne'ředený přípravek
nastřík·at v dostatečném množství na
jecjn0rázovou netkanou textilii, kterou
dŮkladne setřete plachu nebo pOvrch
a ponecháte působit do zaschnutí.

bez nebezpečí poškození použít
na dezinfekci vět"šiny citlivých povrchŮ
a př|'strojů, jako jsou už sondy,
kkivesnice, displeje přÍstrojŮ, apod.

Obsah účinných iátek ve 100 g
ĎřÍpravku: 20 g 2-propanolu, 10 g
et'hanolu, 0,2 g benzalkoniumchlo.ridu
a 0,01 .g g|ukoprotaminu

,

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

r, , ,
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lncidin Foam 750 ml ,

PRODUKT

Incidin Foam
'á" ,

lncidin Foam
5 lkanystr

ÚČINNOST NEŘEDĚNÉHO PROSTŘEDKU

lncidin oam
kanystr

DOBA PŮSOBENÍ

Dez|nfek.Ce povŕchů.cj|'é' vah s a bez méchanickéhc Ljčinku'(ba.kterj'cidní, ' ':
fungicidní- úČinň(jst-proti kVasinkám) (Čisté i nečisté pcdmínky)

'... '

Dezinfekce povrchŮ dle vah bez mechanického ÚČiňku

5 min
,

(tuberkubcidni) (čisté i nečisté podmínky')

5 min

Rychlá dezinfekce.d|e metodiky'DGHM 2(101 bez
mecnanickéňó Úč'i'n,.k"ů (i)akteěicidnÍ,'"fungicidnÍ- účinnost

1 min

30 sec

EN 13624 fungicldnÍ- účinnost proti kvasinkám (čisté i nečisté ?odmÍnkV)

30 sec

EN14348 tuberkulocidni(čistéi neČisté podmínky)

30 sec

Papova"

15 min
5 min

Rota n
· D\/V 2OCi2

ECOLAB
HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtistrasse 7
8304 WaHisellen Switzerland

DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Mee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

'

.2'x 5 L

""."S

SKLADOVÁNI'
výrobek skladujte v pŮvodním obalu na
chladném a suchém místě při teplotách
do 25 °C. mimo přímé slunečnÍ světlo.
Pocirobné infcrmace pro bezpečné
nakládánís přípravkem viz.
bezpeCnostní list.

©-0

. ...,

C E 0297
d ECOLAB

16 x 750 m! .
i"

Signäni slovo: värováni
H226 Hořlavá kapalina a páry, ýl19 Z,pŮso,buje
vážné podrážděni oči', H336 Může zpusobit
ospalost nebo závratě.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu
a připojeně informace o přípravku.

3 min

Účinný proti cbaleným virům dle dôporUeni RKI1/2004 (vC. HIV, HBV, HCV)'.

:'

E,,,.

BEZPEČNOSTNĹUPOZORNĚNĹ

proti kvasink.ám),(Čisté i nečisté podmínk.y)
EN 13727 baktericidní (čisté i nečisté podmínky)

POČET KS' i"

' V .KARTON,U

VÝSLEDKY M|KROB|OLOG|CKÝCH A VIROLOGICKÝCH TESTŮ

© 2013 Ecolab, All rights reserved, 27JUL18/EU
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SLOŽENÍ

,',i;
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ECOLAB s.r.o.
Voctářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Česká republika
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POUZE PRO PROFESlONÁLŇÍ POUŽITÍ
2P1B /027 APPR, 2QIS.27,Q7,

ECOLAB'
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To, whom it co ncerns:

Statement/ Prohlášení:
As a manufacturer of the medical device we hereby declare the additional
claims, not mentioned on the label (in accordance with Council Directive
MDD 93/42, Annex l and Guidance company Ecolab on usage of Legal and
Marketing Claims). l
jako výrobce zdravotnického prostředku souhlasíme s použitím dodatečných
deklaraci, neuvedených na etiketě ( v souladu se směrnici Rady MDD 93/42,
příloha l a směrnicífirmy Eco/ab pro pouŽl"vánl"právnlch a marketingových
deklarací ).
Manufactu'rer of the medical device below: l výrobce produktu, uvedeného niže:

ECCILAB DEUTŠCHLAND GM5H
ECOLAEKALLEE. 14G789 MONHEIM. GERMANY

'"

A

Name ofthe product/Název produktu: INCIDIN FOAM
Confirms the correct use of the following declarations, which have not been a part of the
current label:/potvrzuje správnost následujicich deklaraci, doposud neuvedených na etiketě
výrobku:

Risk class:/Třida nebezpečnosti: ll.a

"""\

Efficacy
against:/Účinnost

Test
methods/

Conditions/Biologická
zátěž

proti

Testovací
metody

Bacteria/bakteriim

EN 16615

dirty/vyŠŠi

1 min

Yeasts/ kvasinkám
Bacteria/bakteriim
Yeasts/ kvasinkám

EN16615
EN 13697
EN 13697

dirty/vyŠŠí
dirty/vyšší
dirty/vyšší

1 min
1 min
S min

.

Exposure
time/čas
expozice

Date/Datum : Nov. 23rd 2017

Signatures and stamps of the manufacturer /razitko a podpis výrobce:
' ' ~

.

' r

:

6i5 Monheim am

C. 'Ť

schijlke +
m

m

Účinný tekutý dezinfekční přípravek s mycími účinky na bázi kombinace KAS a aminů.
vhodný pro manuálnídezinfekci a čištěnílékařských nástrojů, pomůcek a povrchů zdravotnických prostředků.

disc|een® extra
Naše plus:
Rychlý a spolehlivý účinek
Ni'zké koncentrace pracovních roztoků
Výborná materiálová kompatibilita

Použiti
Dezinfekce a čištěni chirurgických
nástrojů
Dezinfekce a čištění povrchů
zdravotnických

Koncentrace

Expozice

1%

15 min.

0,5%

30 min.

po(jžitji v přítomnosti pacientů
Snadné dávkování pomoci dávkovacílahve

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, virucidní na BVDV/ Vaccinia, mykobaktericidni, tuberkulocidnI, fungicidní

Oblast použití:
vhodný pro manuálni dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek a povrchů zdravotnických prostředků. vhodný pro použití i v přítomnosti
pacientů (např. porodnická a novorozenecká oddělení, ARO, JlP, rehabilitace a léčebny). Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, barevné kovy a jejich slitiny, pochromované
a smaltované povrchy, sklo, porcelán, pryž a plastické hmoty.

Návod na použití:
Pro dezinfekci a Čištěni nástrojů se ředí vodou o teplotě 20-25 "C
na požadovanou koncentraci. Nástroje určené k reprocessingu
se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištěni se nástroje
vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou pitnou vodou. Plochy
zdravotnických prostředků a pomůcek lze dezinfikovat a čistit také
pomocí otěru. Silně znečištěné plochy se nejprve mechanicky
oČisti a potom dezinfikují. Přípravek není vhodný pro závěrečnou
dezinfekci kritických a semikritických zdravotnických prostředků.
Nedoporučuje se míchat s jinými přípravky či detergenty. Není
kompatibilní s přípravky na bázi aldehydů.

Doba expozice
· ..
Ucinnost

Testovací
norma

Baktericidní

En 14561 '

BakLerlcidni (MRSA)

SOP- ŠZÚ '

Fungicidní
(C. a|b|can5, A. niged

"

Tuberkdocidní
(M.Terrae)

Mykobaktericidni
(M. avium, M. rerrae)

5 min.

15 min.

0,04%
0,5%

EN 14562 '

1%

EN 14348 '

0.2596

EN 14348 '

0,5%

EN 14563 '

0,5%

EN 14563 '

1%

DW/RKI '

Virucidní (Vaccinia)

DW/RKI '

Virucidnf(Rota)

INV/RKI'

30min.

0,25%

En 14562 '

Vwucidnľ (WDV)

1 - n/žš/zôtěZ 2 - vyšš/zátěž

2 min.

0,25%

1%
0,5%

05%

0,5%
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discleen" extra
Složení
100 g přípravku discieen" extra obsahuje následující aktivnílátky:
·

3,5 g A|kylbenzy|dimethy|ammonium chloride

·

5,0 g Didecyldimethylammonium chloride

·

6,6 g N-(3-aminopropy|)-N-dodecy|propane-1,3-djamine
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Společnost Schulke své produkty vyrábí inovativními a bez- C Z
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peCnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
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Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Odborné posudky a expertízy:

vzhled
zápach (vůně)
hodnota pH

Ain

nažloutlá kapalina
charakteristický slabý zápach po čpavku nebo aminech
cca 8-9 (20 'C)

Zvláštní upozorněni:
Určeno pro profesionálni trh. Nedoporučuje se míchat s jinými
přípravky.
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Logistické informace:
Název produktu

discŕeen" extra

Baleni

Ks
v kartonu

11

12

5kg

1
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Doba exspirace:
24 měsíců

C®

_íme

Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel
certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Pro individuálni dotazy a požadavky:

výrobce:
Schulke CZ, s.r.o.

Distributor v SR:

Lidická 445,735 81Bohumin
Česká republika

®AirLiquide
h ea lt h c a r e

Da išl informace:

Součást skupiny Air Liquide,

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3, 971 01 Prievidza
Slovenská republika

Ver.:31052017

Typ přípravku:
Zdravotnický prostředek tř. lib Ice 1023]

