
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 04/RS/19/033-S
ev. číslo zhotovitele:

i s
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi

OBJEDNATELEM
Název Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790/5. 708 52 Ostrava - Porubá
IC:
Zastoupena:

00843989 DIČ CZ00843989 tíe plátcem DPH)
Ing. Adam Gřunděl, vedoucí obchodního odboru

Kontaktní osoba:

(dále jen FNO)
Ing. Marek Gajovský, vedoucí oddělení zdravotnické techniky

ZHOTOVITELEM
Obchodní firma: Olympus Czech Group, s. r. o., člen koncernu
Sídlo: Evropská 176, 160 41 Praha 6
IČO: 27068641 DIČ CZ27068641 Je plátcem DPH

papsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93921

Jednající:

Bankovní spojení:
Jan Podlipný, lna. Ivo Lukeš CSc., prokuristé"
UniCredit Bank a. s. Praha, č. ú. : 2105630382 , 2700

l.
Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provádět níže uvedené práce a objednatel se zavazuje Dlatit
sjednanou cenu.

Předmět plnění

predmětem sml°uvyjR. provel:l.ení °Pravy Videogastroskopu GIF-Q165 pro Kliniku dětského
i, dle cenové nabídky zhotovitele č. 51012293/9580.

Způsob hlášeni závady, termín nástupu na opravu

Kontaktní osoba za zhotovitele je  tel. čísle  nebo
e-mailem
Kontaktní osoba_za objednatele je  na tel. čísle  email:
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Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 04/RS/19/033-S
ev. číslo zhotovitele:

IV.
Doba plnění

Termín plněni: do 6 týdnů od podpisu smlouvy.

v.
Místo plnění

Objekt FNO, ulice 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba 708 52, Klinika dětského lékařství.

VI.
Ceny předmětné práce

Cena celkem bez DPH činí 87 533, - Kč

Cena celkem s DPH činí 105 914, 93 Ke

1.
2.
3.
4.
5.

Vil.
Fakturace a plnění

Úhrada bude prováděna na základě faktury vystavené zhotovitelem.
Faktura Je splatná do 30 dnů od jejího doručeni na adresu: efakturace1Rfno. cz.
Platby budou probíhat výhradně na ú6et zhotovitele uvedený v záhlaví této
Podkladem pro fakturaci bude pracovní list technika potvrzený objednateíem^
K proplaceni faktury nedojde, nebude-li předmět plněni dodán dle přesného určeni
místa dodání.

1.
2.

Vlil.
Základní vztahy objednatele a zhotovitele

SS!^!!!! za_be.zPečI řadné financovaní díla, a to v souladu se zněním této smlouvy.
Objednatel zajistí zpřístupněni všech prostorů, kde je- umístěno ~'z'a'řÍzení
specifikované v odst. IV. Místo plněni.
Objednatel umožni vjezd montážního vozidla do blízkosti pracoviětě.

IX.
Záruční doba

Zhotovitel poskytuje na dodaný materiál a provedené práce záruku 6 měsíců.
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 04/RS/19/033-S
ev. číslo zhotovitele:

3.
4.

5.

6.

X.
Závěrečná ustanoveni

^,°tovi?,el d?vá timto vyslovny souhlas s tím, aby za účelem sjednání a uzavřeni smlouvy
FN zjišťovala, zpracovávala a uchovávala písemné, listinné i automatizované podobě
Jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů -Je-íi
zhotovitelem fyzická osoba.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou čislovanvi
dodatků.

Tato smlouva Je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejněni v Registru smluv.
V souladu se zákonem 6. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném zněni, zhotovitel
souhlasí s uveřejněním plného zněni smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.

iH-. f. Á3/9

.19

vedoucí obchodního odboru

i-/l,<;!. .Nl ̂ í MOCNÍC i OSTRAVA
17. liilopariu 1790, 708 5: Os-tr-iva-Poruíia

TMÍ. : +4;[i 537 3/1 ] 11, řaa: , i;o 536 ̂  j y^

V Praze dne:

Olympus Czech Group, s. r. o., člen koncernu
Ing. Ivo Lukeš CSc.

prokurista
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 04/RS/19/033-S
ev. číslo zhotovitele:

Olympus Czech Group, .. r. o., člen konc>mu,
Servis ZT, DMze Endoskopy, Evropaká 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice

tel. : 221 985 266, fax: 221 985 574, e-mail: fukas.mitlerter@olympus. (Si. www.ofympus.cz

ZÁKAZNÍK
Fakulfrif nemocnice Ostrava
pani Vladimíra KAfiMAŘlKOVA
Centrální technický dispečink
1/. listopadu 1790

708 52 OSTRAVA-PORUBÁ

NA ZÁKLADE VAŠI OBJEDNÁVKY i: a4111M17119-Kat
A NÁSLEDUJÍCÍCH SKUTEČNOSTI VÁM ZASÍLÁME

CENOVÝ NÁVRH NA OPRAVU číslo:
PRO PŘISTROJ : VIDEOGASTROSKOP PRACOVIŠTĚ:
TYP: SIF-Q165 VÝROBNÍ C. :

51012293, 9580
Klinika détského lékařství
2207949

TECHNICKOU PROHLÍDKOU PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO :
. naruáený ochranný lak pláété zavódéclho tubusu nánosem sedimentu z dezinfekce
. odřená krytka distáfnlho konce

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST
. dekontaminace -Již provedeno
. Částečnou demontáž -již provedeno
. výměnu zavádéclho tubusu včetně ohebné části a mechanismu ovládáni
. výménu krytky distálního konce včetně krycí gumy na ohebné distálnl Části

CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ.
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21%

87 533,00 K6
10S 814,00 KČ

PLATBA BUDE PROVEDENA OLE "SERVISNÍ SMLOUVY".

Pfibfižná doba Ofvavy cca. 10 dnů od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána
faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 mSslců ode dne převzetí opraveného pNstroje a vztahuje se
pouze na použity materiál a vykonané práce. Vaše vyjádřeni zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo
e-mail uvedené ve spodní Části cenového návrhu.
V zájmu urychleni opravy Vašeho pnslroje Vás Udáme o schváleni a odesláni cenového návrhu do 5-ti dnů
aby Vaée zakázka mohla být řádné a včas vyřízena.

Požtdat o zapůlienl nihradnlho pHstroje ke po .chváleni cenového ntvrhu.
Pronájem pflatroje M řfdí zápůjéntml podminfiami spotoéností OLYMPUS Czech Group

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

DNE: 21, bfezen2019

SOUHLASÍM S PROVEDENllUt OPRAVY

DNE:

SmTrfc> Scrfutíow 01ri n|U>Cach<)Tufi. >tO., <ltnkoiicuilu. fiwo[uki ITb'16, lft041 FrtlBí-Vokimoc. [ť 2706<641. DlČCZZTUMfM!:
Id ^IW;lll, 22I9tSII). caiu*lii;ftii Úl 98) WS. (u(i|lntri l>)23inim, fat (tnitn)2219B3Sm,

lu (milířů) 221 SiBSiTU. fai tarviimKl Úl S 7<

UMCnititBnik. fiiAil. řUm Rq>ubhk}?l. <CZI;K " 2)aSUUMII/I7nn. tELI<)(. ti. l[(UUn>ti/I7Ul
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