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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva“)

mezi:

Dräger Medical s.r.0.
se Sídlem: Obchodní 124, 251 01 ČestliceIČ; 26700760
DIČ; 0226700760
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 88291bankovní Spojení:

a

Krajská zdravotní, a.s.
Se Sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13IČ; 25488627
DIČ; 0225488627
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Oddíl B, vložka 1550bankovní Spøjeniz
zastoupená: I

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označení rovněž jako „smluvní Strana“ či Společně jako„Smluvní strany“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky S názvemZvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Usti nadLabem, 0.2, a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka - část č. l

l.
Předmět smlouvyÚčelem této Smlouvy je nákup níže uvedeného předmětu koupě a Zajištění jeho plnéprovozuschopností prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění Oprav a náhradních dílů vzáruční době. Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu: Zvýšení kvality vysoce specializovanépéče v perinatologii Masarykova nemocnice v UStí nad Labem, 0.2„ registrační číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/15~006/0005356, který je podpořen z 5. Výzvy Integrovaného regionálníhoOperačního programu (lROP).



UJ
H

I

5.

RZ.“-

Prodávající Se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě SpoluS Odpovídajícím příslušenstvím a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a to k:- Inkubátor kombinovaný s výhřevným lůžkem, typ Babyleo TNSOO, 9 ks- Monitor vitálních funkcí, typ Delta XL, 12 ks
- Plicní ventilátor pro novorozence, typ Babylog VNSOO, 2 ks
- Centrální monitorovací Systém, typ Infinity Central Station Wide, l ks(dále jen přístroj nebo Zboží) a kupující Se na základě této Smlouvy zavazuje Zboží převzít azaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. Il. této Smlouvy.Předmětem Smlouvy je i:

- montáž zboží,
- instalace zboží,
- uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
- provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy aprovedení příslušných revizí,
- Ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technickéSpecifikace,
- instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinickýchčinností (dále jen „OOKC“) kupujícího, a včetně vystavení protokolu O instruktáži,- předání dokladů dle čl. Ill. této Smlouvy,
- záruční Servis dle níže uvedených podmínek,
- likvidace obalového materiálu,
- demontáž Stávajícího vybavení u položky Centrální monitorovací stanice pro monitoryvitálních funkcí.

Přesná Specifikace zboží je uvedena v příloze č. l (technická Specifikace zboží) této Smlouvy.Prodávající Se Zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

Il.
Kupní cena zboží

Kupní cena zboží je 13 745 000,00 Kč bez DPH.
Ke kupní ceně dle čl. ll. bod 1. této Smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečněnízdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnostprodávající.
Kupní cena určená postupem podle bodu l a 2 tohoto článku je cenou nepřekrOč-itelnou a je cenoukonečnou a je v ní obsaženo veškeré plnění dle této smlouvy.
Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavenéhoprodávajícím. Daňový doklad musí být vystaven v Souladu Sust. § 28 a musí splňovat dalšínáležitosti vedle náležitostí dle uSt. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, veznění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), zejména pak:- IČO,
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,konstantní a variabilní Symbol,
- odvolávka na smlouvu,
- razítko a podpis Osoby Oprávněné k vystavení účetního dokladu,
- soupis příloh,
- název projektu: Zvýšení kvality vysoce Specializované péče v perinatologii - Masarykovanemocnice v Ústí nad Labem, 0.2.
~ registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005356
~ přílohou faktury musí být protokol o předání zboží.

V případě, Že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněnzaslat ho ve lhůtě splatnosti Zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V



takovém případě počíná lhůta Splatnosti běžet Znovu od opětovného Zaslání náležitě doplněného čiopraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v českéměně.
6. Kupující neposkytne prodávajícímu Zálohu na kupní cenu.
7. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání Zboží kupujícímu, jak jedefinováno níže v čl. 111 odst. 2 smlouvy.
8. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na Základě řádného protokolu opředání Zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího,který je uveden v Záhlaví této smlouvy.
9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí naužívání Software, které jsou předmětem plnění této Smlouvy (dodávaných Samostatně nebo jakoSoučást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užíváníSoftware obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání Software (název software,verze Software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce Software, časovéomezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se Specifikací licence na užívánísoftware definovanou jejíın poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde olicenci bez omezení počtu instalaci nebo přístupů) a S výjimkou licencí typu OEM také jejichcenu. Nesplnění této podmínky je důvodem k vrácení faktury prodávajícímu k přepracování.Lhůta Splatnosti nové faktury Začíná běžet dnem prokazatelného převzetí nové faktury kupujícím.

III.
Doba a místo plnění

1. Prodávající se Zavazuje předat Zboží kupujícímu nejpozději do 70 kalendářních dnů od účinnostiSmlouvy. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (Zástupce)kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a Způsob předání bude domluvenpověřenými Zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným Zástupcem prodávajícího je:

nebo pověřený pracovník OOKC kupujícího.
2. Za předání Zboží se považuje:

a. jeho dodání na adresu:
Krajská Zdravotní, a.S.

- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. Z., Sociální péče3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem - neonatologická klinika,b. montáž Zboží,
c. instalace Zboží,
d. uvedení Zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
e. provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy aprovedení příslušných revizí,

f. ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technickéSpecifikace,
g. instruktáž Zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinickýchčinností (dále jen „OOKC“) kupujícího, a včetně vystavení protokolu o instruktáži,h. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání Zboží (event, které jsou kupujícímpožadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčujítechnické požadavky na Zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českémjazyce (i v elektronické podobě na (ID/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, žepřístroj je vyroben v souladu S platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopiiprohlášení o shodě (CE declaration) a další dle Zákona č. 268/2014 Sb., o Zdravotnickýchprostředcích a o Změně Zákona č. 634/2004 Sb., o Správních poplatcích, ve zněnípozdějších předpisů, v případě Zboží Se Zdroji ion. záření i dokumentaci dle Zákona č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícím Záření (atomový Zákon),
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Zákona č. 263/2016 Sb., atomový Zákon a prováděcích předpisů Zejména vyhlášky č.307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním Znění, a Současněi. podpis protokolu o předání Zboží oběma pověřenými Zástupci obou Smluvních stran (dáletéž „předání zboží“).
j likvidace obalového materiálu
k. demontáž Stávajícího vybavení u položky Centrální monitorovací Stanice pro monitoryvitálních funkcí.

3. Zvláštní požadavky:

5*"

a. Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému Softwarovémuvybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držiteleautorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dáleprodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) kveškerému Softwarovému vybavení všech komponent dodávky. Nesplnění této podmínkybude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatnávada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),b. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení Zboží doprovozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede Zboží do provozu a uvedeZboží do provozu sám, nebude mu Ze Strany prodávaného poskytnuta záruka Za jakostzboží
c. Protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem odboruObslužných klinických činností, v opačném případě není plnění dodávky považováno Zaúplné a nelze Se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.
Vlastnické právo a nebezpečí škody na zbožíNebezpečí škody na Zboží přechází Zprodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží.V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání Zboží Zdůvodu nepřipravenosti naStraně kupujícího (tj. Zejména nepřipravenost na instalaci dodávky Zboží), přechází nebezpečíškody na Zboží z prodávajícího na kupujícího jeho odevzdáním kupujícímu.Vlastnické právo ke Zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním Zboží (viz čl.III. odst. l, 2 této Smlouvy).

V.
Záruka za jakostProdávající Se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude vsouladu Spříslušnýmiplatnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak ív Zemi výrobce Zboží.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku Za jakost Zboží. Záruční doba je 24 měsíců a Začínáběžet ode dne následujícího po předání zboží.
Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a Závad Zboží (dle § 66 Zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně Zákona č. 634/2004 Sb., o Správníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů) tj. uvedení Zboží do stavu plné využitelnosti jehotechnických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět Standardní vylepšeníZboží dle pokynů výrobce.
Záruka Se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu S návodem k použití zboží.Záruka Se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodanéhozboží po celou Záruční dobu a které bylo prodávajícím dodáno Spolu se Zbožím. Stejně takposkytne prodávající Spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis a pravidelnou údržbu,revize, předepsané kontroly a prohlídk , kalibrace a validace dle tohoto článku. Cena Za tentomateriál je v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu již Zahmuta v kupní ceně dlečlánku Il. této smlouvy.
V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající Zavazuje, že doba nástupu Servisního technikana opravu bude maximálně 48 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje
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prodávajícího pro účely hlášení Závad:

Lhůta pro Odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro Odstranění vad Začínáplynout Ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu S následným emailovým potvrzenímdle výše uvedených kontaktních údajů.
Prodávající Se Zavazuje, že v případě, že nebude možné Opravit Zboží na místě do lhůty uvedenév článku V. Odst. 7 Smlouvy, poskytne kupujícímu nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty proOdstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní Zboží odpovídající Specifikacizboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz. náhradního Zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
V případě, Že charakter, Závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro Odstranění vadyprodávajícímu Splnit, může být kupujícím opakovaně písemně poskytnuta přiměřená lhůta proodstranění vady. O hledisku, Zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí dalšípřiměřené lhůty, Stejně tak o délce další přiměřené lhůty, rozhoduje kupující. Poskytnutí dalšípřiměřené lhůty nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v Odstavcí 8 tohoto článku.
Vytkne-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv zvadnéhoplnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat. SmluvníStrany Se dohodly, že záruční doba zboží se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezinahlášením a odstraněním závady dle tohoto článku V. smlouvy.
Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické Ověření v
Souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,

- periodické bezpečnostně technické kontroly dle § 65 Zákona č. 268/2014 Sb., O
Zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., O Správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů.

~ revize dle § 67 a § 68 Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o Změně
Zákona č. 634/2004 Sb., o Správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů,

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek
poskytne prodávající bezplatně

Prodávající se Zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny periodických bezpečnostnětechnických kontrol dle Zákona č. 268/2014 Sb., o Zdravotnických prostředcích a o Změně zákonač. 634/2004 Sb., O Správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů, dle pokynů výrobce.Protokoly O výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OdboruObslužných klinických činností kupujícího.
Kontaktní osobou pro přímou komunikaci Se servisním technikem prodávajícího je technikZdravotnického pracoviště a Odboru obslužných klinických činností, ze strany prodávajícího tedybude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky Zdravotnického pracoviště aodboru obslužných klinických činností.

VI.
Sankční ujednání

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu Zboží řádně a včas, je prodávající Oprávněnpožadovat po kupujícím úrok Z prodlení ve výši 0,005 % Z dlužné částky za každý den prodlení, ato až do úplného zaplacení dlužné částky.
Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde v termínu dle čl. lll. Odst.1 Smlouvy k předání zboží, zavazuje se prodávající Zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši0,2% Z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zbožíkupujícímu.
V případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. Odst. 7 Smlouvy a nebudeposkytnuto náhradní zboží ve lhůtě dle čl. V. odst. 8 smlouvy, je kupující oprávněn požadovatsmluvní pokutu ve výši 0,2 % Z kupní ceny bez DPH Za každý kalendářní den až do řádné Opravy(odstranění vad) Zboží.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo stran na náhradu škody, ani právo na Odstoupení
VOd Smlouvy vsouladu se Zákonem c. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve znění pozdějších
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Vpředpisů a Zákonem c. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších
předpisů.

VII.
Předčasné ukončení smlouvy

Tato kupní Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením od Smlouvy dle
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů a Zákona č. 134/2016 Sb.,
o Zadávání veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů.
Smluvní Strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a Závazky v Souladu S ustanoveními
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.
Zvláštní ustanovení

Prodávající tímto uděluje Souhlas Se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu Spovinnostmi
kupujícího, jakožto Subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu
kinfonnacím, ve Znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných
Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinností některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o registru smluv),
ve Znění pozdějších předpisů.
Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci Související S realizací projektu Zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených orgánů
(cRR, MMR ČR, MF ČR, Evropske komise, Evropského účetního dvora, nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů Státní Správy) a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci
projektu a poskytnoutjim při provádění kontroly součinnost.
Prodávající Se Zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty Souvisejicí s realizací Zakázky
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

IX.
Platnost a účinnost smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.
Podle § 6 Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, nebyla-li smlouva, na niž Se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru
Smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena,
platí, že je zrušena od počátku.
Smluvní Strany jsou Si vědomy, že smlouva s výši hodnoty jejího předmětu přesahující 50 000 Kč
bez daně z přidané hodnoty, pokud se na ní nevztahuje některá Z výjimek uvedených v § 3 odst. 2
Zákona o registru Smluv, se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv.
Smluvní Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této Smlouvy (včetně všech jej ích příloh),
nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní Strany podle § 504 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ani důvěrné informace, a Souhlasí s
uveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu, tj. včetně všech osobních údajů.
Smluvní strany Se dohodly, že smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv Krajská zdravotní,
a. S. bez zbytečného odkladu.

X.
Ostatní ustanovení

Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů
uvedených v Záhlaví této Smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy Se o příslušné
změně dozví.
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XI.
Závěrečná ustanovení

Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Prodávající na Sebe přebírá dle § 1765 Občanského Zákoníku riziko Změny okolností, Zejména
veškeré Změny kurzu cizích měn.
Je-li nebo Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká Se to
ostatnich ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany Se vtomto
případě Zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či
neúčinného.
Smluvní Strany Se Zavazují řešit veškeré případné Spory smímou cestou. Budou-li taková jednání
neúspěšná, případné Spoıy mezi Smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné SoudyČeské republiky. PříSlušnoSt rozhodčích Soudů je vyloučena.
Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli Zdanitelného plnění je Zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup Skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se Zněnim
Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, Smluvní strany sjednávají, že Za Splnění Závazku kupujícího
uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet
správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu.
Tato Smlouva Se vyhotovuje ve dvou Stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní
Strana Obdrží po jednom vyhotovení.
Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na Základě dohody obou Smluvních
stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
Příloha č. l je nedílnou Součástí této smlouvy.
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že tato Smlouva je uzavřena podle jejich pravé a Svobodné vůle,
nikoliv v tísni, Za nápadně nevýhodných podmínek, což Stvrzují Svými vlastnoručnı'mi podpisy.
Všechna ostatní prohlášení Stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající Z této Smlouvy),
ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla
omezena všeobecnost předchozího, žádná Změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude
doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní
dokumenty, výzva, Sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní
podmínky vtéto smlouvě nebo jSoucí v rozporu Se Stávajícími obchodními podmínkami
obsaženými v této Smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této Smlouvy musí mít
písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními Stranami. Vzdání Se jakéhokoli práva
ze smlouvy Se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání Se určeno.

Příloha:
1) Technická Specifikace zboží

V Čestlicích V Ústí nad Labem

Dne 1 B -05- 201g dne .........1.[J..-flZ.-.2019

Dräger Medical S.r.0. Krajská Zdra tni, a.s.
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Příloha č. l - Technická Specifikace zboží

lnkubátory a výhřevná lůžka - 1. část: Resuscitační inkubátory s monitoraci a plicními
venti ıáıøry

Název výrobku Objednací číslo Počet ks

Babyleo TN500 2M60000 9

RTG transparentní vyhřívaná podložka OP06723 9
SW AutoThermo package 2M60105 9
SW Development Care 2M60905 9
Šuplík pro příslušenství 2M60570 9
Servoregulaoe kyslíku OP06628 9
Integrovaná certifikovaná váha OP06695 9

Teplotní snímač - centrální teplota. 5 ks MX11000 9
Teplotní snímač - periferní teplota, 5 ks MX11001 9
Tlaková hadice O2. 3 m M35490 9
Držák ventilačního okruhu 8411075 9

Ramena pro monitor vitálnich funkcí 627413 9
Otočná police MK08493 9
Rameno na infuzi 625882 9
Tyč pro zařízení 615676 9
Vzduch filtr, 20 ks MX17015 5
Jednorázový infuzní set ke zvlhc'mvačiı 20 ks M×17018 9

Textilní kryt prostoru novorozence MP03730 9

Delta XL MS14282 12
Dokovaci stanice 7265130 12

NeoMed Pod 5590539 12
EKG prodlužovací kabel, 1,5 m 5592162 12

_ EKG elektrody. 300 ks 5195024 1

SpOz prodlužovací mezíkabel, 3 m MS17522 12
Snímač S 02, 20 ks MP00792 3

Snímač kožní teploty, 3 m MP00994 24
Snímač rektální teploty, 3 m _ MP00998 24

NIBP hadice, 2.4 m MP00953 12
NIBP mam-tetal vel. 1 (3,1-5.7 om). 10 ks 2870181
NIBP manžeta, vel. 3 (5.8-10,9 om). 10 ks 2870207

Y kabel 7 pinů pro 2x IBP 5592147 12
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etCOż Microstream SmartPod 7870947 12

Radiometer TCM 5 FLEX - TCM CombiM monitor 393~500 3

_ tc Senzor 84 (tcpCOZ/tcp02) 945-737 3

Babylog VN500 8417400 2

Nebulizér - dávkování léků OPCS117 2

ATC - Automatická kompenzace kanyly OP06139 2

PC-APRV OP05047 2

Objemová ventilace OPCS134 2

Trendy 0P06135 2

NIV - Neinvazivní Ventilace 0P06053 2

COz Monitoring 0P06746 2

Vozík pro ventilátor 0P06042 2

Podpůrné rameno pro pacientský okruh MP00690 2

Zvlhčovač WlLAmed Acon + veškeré přislušenství 2

Eurolišta pro uchycení zvlhčovače 693111 2

Uhycení zvlhčovače 841 1074 2

Testovací plíce 8418077 1

CO2 kyvety jednorázové, 10 ks MP01063 2

Tlaková hadice 02. 5 m M35491 2

Tlaková hadice AIR, 5 m M35497 2

Infinity Central Station Wide _ MS26800 1

Licence pro 12 pacientů M526780 1

Záznam 28 hodin - plné křivky M826803 1

SW ICS Wide Vent Central MS32215 1

SW Second Wdeo Interface _ M326776 1

22" LCD monitor Širokoúhlý M326806 1

43" LCD monitor širokoúhlý 1

DVI adaptér MS13235 2

Analogový reproduktor MS34036 1




