
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 70852 Ostrava
ev. číslo objednatele: 04/RS/19/051-S
ev. číslo zhotovitele: 1907053

.^,

uzavřená dle § 1746odst. 2zakonaC. 89/2012Sb. (občanský zákoník)

mezi

OBJEDNATELEM

Název

sídlo:

IČO:
Zastoupena:

Kontaktu i osoba:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá
008 43 989 l DIČ l CZ00843989 (je plátcem DPH)
Ing. Adamem Gřundělem, vedoucím obchodního odboru

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

ZHOTOVITELEM

Obchodní firma:

sídlo

IČO:

B. Braun Medical s. r. o.

V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

485 86 285 DIČ CZ48586285 (je plátcem DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 17893
Zastoupena:
Kontaktní osoba:

Bankovní spojení: UniCredit Bank a. s., č. u. : 515293009, 2700

l.
Základní ustanovení

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

Předmět plnění

Předmětem smlouvy je provedení opravy kamerové hlavy, výr. číslo PV472, SN 568870
(výměna vadného kamerového kabelu a izolace kabelu) na základě objednávky objednatele
č. 04/1/0471/19-Kač a následné cenové nabídky zhotovitele - kalkulace opravy č.
2019_04114_SOUKMACZ, ze dne 7. 6. 2019, kterou objednatel akceptoval dne 18. 6. 2019.
Cenová kalkulace tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě a je její nedílnou součástí.

lil.
Způsob hlášení závady, termín nástupu na opravu

Kontaktní osobou za zhotovitele je , tel. číslo: , e-mail:

Kontaktní osobou za objednatele je , tel. číslo: , e-
mail: 
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 70852 Ostrava
ev. číslo objednatele: 04/RS/19/051-S
ev. číslo zhotovitele: 1907053

IV.
Doba plnění

Termín plnění je do 6 týdnů od podpisu této smlouvy.

v.
Místo plnění

Místem plnění je objekt objednatele na adrese ulice 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
Porubá, Chirurgická klinika.

VI.
Ceny předmětné práce

Cena za provedení opravy kamerové hlavy činí 58. 116, 90 Kč, cena dopravného a balného činí
260, - Kč, celkem tedy 58 376, 90 Kč bez DPH.

Cena celkem s DPH činí 70 636, 05 Kč.

Vil.
Fakturace a plnění

Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura musí
obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, v platném zněni'.
Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu: efakturacd @fno.cz.
Platby budou probíhat výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Za den úhrady se považuje den připsání přfsluěné částky ve prospěch účtu zhotovitele.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
Podkladem pro fakturaci bude pracovní list technika potvrzený objednatelem.
K proplacení faktury nedojde, nebude-li předmět plnění dodán dle přesného určení
místa dodání.

1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.

3.

Vlil.
Základní vztahy objednatele a zhotovitele

Objednatel zabezpečí řádné financování díla, a to v souladu se zněním této smlouvy.
Objednatel zajistí zpřístupnění všech prostorů, kde je umístěno zařízení specifikované
v odst. IV. Místo plnění.
Objednatel umožní vjezd montážního vozidla do blízkosti pracoviště.

IX.
Záruční doba

Zhotovitel poskytuje na dodaný materiál záruku 6 měsíců a na provedené práce 3 měsíce.

str. 2



li nemocnice Ostrava
^"listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 04/RS/19/051-S
ev. číslo zhotovitele: 1907053

X.
Závěrečná ustanoveni

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemné, a to formou číslovaných
dodatků.

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona 6. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v Registru smluv.
5. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, zhotovitel

souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.
Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - cenová kalkulace

V Ostravě dne: ^' ^

Fakultní nemoCTdeř Ostrav,
Ing. Adam Gřunděl

vedoucí obchodního odbon

V Praze dne: 30-07-2019

-i:':l s'J/ J't ir. ..^ *";1 l'''^c>'1' ^P
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KALKULACE OPRAW a. 2oi9_o4oi4_souKMAcz
SISY:2019-50-0127

BRAUN

tSkfín9t: ťakyterf ncnKitntee Ostrava

17. rBtopKtu t790. 708 S2 Ostrava

IČ; 00843989 , DIČ: C200843989

Vjktz |>m; 
Oilďihnl!
014t*ll<k< 8.: 04fl/0471/19-K<i

SBY:
N^áillui W Ale;

nrtlilto: ''^J

V>>ta<K<);
MoKlfc
E-nnil:

2019-SO-0127
07.06.2019
21^6.2018

 

PV472. SN. S68870 - OPRAVA

'íSĚSKt

99998053

1 Si, l -^'>ři, r.. - l ^3SI l ^2SSZ33fS3Si
'iwiďp,

PV472, sn. 568870 - oprava 1 JV 58 116,90 Ke

/kamerový kabel a izolace tabelu - vadná - výména/

21'tt 58116,90Kč 70 321,45 Ki

999913)2 AE-ST - DOPRAVNÉ A BALNÉ 1JV 260, 00 K{ 21% 260,00 KS 3)4,60 Ke

Celkem bel DPH;

DPH 21 %

Celkem s DPH:

^SS>-xí -

Celkem bez DPH^rtttcbnf poámínlqř:
aodnfl

Pro&lfw: o v^áciřcni>(zaslané Ícalkulací do 14 dnů. Ncbudcte-Íi s Iralkutscf <^ravy souhlasit nebo v
p?fpa<jř ncdoárócní výše zmincnc lhůty, bude zboží zasláno zpět neopravcné. Dovotujcmc si upoasorrttt, Ž^ pp^ 2; 1 %
Jsme v tcárto pHpááech nuceni fafeturovat idcntifikad závady a přepravu ásoíí.

Celkem s DPH

58 376,90 Ke

12 259,15 KE

70 636,05 Kř

58 376,90 KE

12259,15Kč

70 636,05 Kč

/. ^'

Upozorněni: Uvedené ceny jsou ceníkové. Konečná cena se při fakturaci muže lišit podle individualnich smlu

Souhlasím s provedením opravy: ANO D NE

FFcvrl^... íiSlW ti....... ^. li?. j.".^.M...2^.
Éhůlkovým písmem)

8. Braun MedJcal s. r.o. si vvhrazujc právo tuto nabídku prcá jcjim přijetím zrušit či odvolat. Kupující akceptac
tím, že společnost 8. Braun Medka) s. r.o. je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě vyšši moci. výpadku dodávek zboží či jiného
objcktivniho důvodu, který nemohla ovlivnit ani předvídat. Oznámeni o odstoupeni Je společnost B. Braun Mcdical s. r.o. povinna
kupujicfmu zaslat bez zbytečného odkladu.

Za akceptaci nabídky se nepovažuje přijeti nabídky s dodatkem, odchylkou, výhradou či jiným omezením, byť tím nedochází k podstatné
2méně nabídky; taková odpověď se považuje vždy za novou nabídku. Informace obsažené v této nabídce. včetně jejich příloh. Jsou
Íůyěrné;. uD.o;';,UP, o';°muj('(i. <u if biapjrulthjfflhosclirajcni Mil seolccnostj tKgl.

licats.r.ó.''! V^ar((uY33SňO~r CZ-Í48WPii^a4 11E:%5'86'285'I DTř: ČZ-
ifiDožnc tvto. Jnfomiacc dále siřit

Í48586285 | www.bbraun. cz
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