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KUPNÍ SMLOUVA
dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I.
Smluvní strany

Kupující: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
se sídlem: Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
IČ: 69172196
DIČ: CZ69172196
zastoupen: MUDr. Igorem Paarem, ředitelem
zapsaná v OR: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové v odd. Pr vložka 715
tel.: +420 466 034 107
fax: +420 466 034 109
e-mail: zzspak@zzspak.cz
bank. spojení: č.ú.:XXXXXXXXXXXXXXX, banka:XXXXXXXX
(dále jen „Kupující“)

a

Prodávající: M e d i m spol. s r.o.
se sídlem: Selská 80, 614 00  Brno
IČ: 47903279
DIČ: CZ47903279
zastoupen: Vladimírem Pelánkem, jednatelem
tel.: XXXXXXXXX
fax: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
bank. spojení: č.ú.:XXXXXXXXXXXXXX, banka: XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Prodávající“)

(společně také jako „Smluvní strany“)

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto

KUPNÍ SMLOUVU
(dále jen „Smlouva“)

Čl. II.
Úvodní ustanovení

a) Kupující uzavírá tuto smlouvu s prodávajícím jako logický krok následující po zadávacím
řízení veřejné zakázky s názvem „ZZS Pardubického kraje – výukové modely -
2017“ zadávané formou veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací
řízení“). Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací podmínky včetně
příloh aj.) této zakázky jakož i údaje v nabídce účastníka jsou platné a závazné pro
plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě.

Čl. III.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je realizace a zajištění dodávky 1 ks instruktážního
(výukového) porodnického modelu a 1 ks simulátoru EKG rytmů ze strany
prodávajícího na základě požadavku kupujícího, a to za podmínek stanovených touto
Smlouvou.
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2. Přesné vymezení, parametry a specifikace předmětu dodávky je uvedeno v Příloze č.1.
Charakteristika předmětu zakázky (dále jako „zboží“) která je nedílnou a závaznou
součástí této Smlouvy.

3. Kupující se zavazuje na základě této Smlouvy dodané zboží převzít do svého vlastnictví a
zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to za podmínek této Smlouvy.

4. Předmět této Smlouvy bude dodán v souladu s podmínkami příslušného zadávacího řízení
a dále také v souladu s nabídkou prodávajícího, jakožto účastníka a vybraného
dodavatele v rámci předmětného zadávacího řízení. Nabídka prodávajícího, jakožto
účastníka a vybraného dodavatele v rámci předmětného zadávacího řízení, je platná a
závazná pro plnění zakázky a předmětu po celou dobu platnosti této smlouvy.

5. Touto Smlouvou se tedy prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění této
Smlouvy ve specifikaci a parametrech této Smlouvy a dále v požadovaném množství,
kvalitě, a provedení dle Charakteristiky předmětu této Smlouvy. Dále se prodávající
zavazuje na kupujícího převést vlastnictví k příslušnému dodanému zboží, a to za
podmínek této Smlouvy.

6. Prodávající se dále touto smlouvou zavazuje k záručním i pozáručním servisním úkonům
a dodávkám náhradních komponent po dobu min. 5 let od předání dodávky.

Článek IV.
Realizace předmětu této Smlouvy

1. Tato Smlouva je uzavírána jako smlouva o dodávkách zboží s ohledem na záměr
prodávajícího směřující k prodeji zboží a vůli kupujícího nakupovat předmětné zboží.

2. Prodávající se zavazuje realizovat a poskytnout kupujícímu plnění předmětu dle čl. III ve
lhůtě 60 kalendářních dní ode dne uzavření kupní smlouvy.

3. Termín dodávky zboží bude prodávajícím předem oznámen (projednán), min. 3 pracovní
dny předem, s kontaktní osobou kupujícího uvedenou v čl. XIV. odst. 1 písm. a) této
Smlouvy.

Čl. V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena převodu za kompletní dodávku dle čl. III a ostatních ustanovení této smlouvy
je touto smlouvou stanovena na

Celková cena za 1ks (výukového) porodnického modelu a 1 ks simulátoru

EKG rytmů

Cena bez DPH 68 760,00 Kč

výše DPH   (sazba. 21 %) 14 439,60 Kč

Cena celkem včetně DPH 83 199,60 Kč,

Celková cena za 1ks (výukového) porodnického modelu

Cena bez DPH 51 120,00 Kč

výše DPH (sazba.21%) 10 735,20 Kč

Cena celkem včetně DPH 61 855,20 Kč,
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Celková cena za 1 ks simulátoru EKG rytmů

Cena bez DPH 17 640,00 Kč

výše DPH   (sazba. 21 %) 3 704,40 Kč

Cena celkem včetně DPH 21 344,40 Kč,

1. Stanovená kupní cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V této částce kupní ceny
jsou zahrnuty veškeré související náklady prodávajícího zahrnující zejména dopravu do
místa plnění, veškeré další související činnosti spojené s dodávkou zboží a předvídatelná
rizika a vlivy během provádění příslušných dodávek zboží (např. pojištění zásilky zboží,
celní poplatky, finanční vlivy jako je inflace apod., náklady na zajištění vhodného obalu
atd.).

2. Součástí kupní ceny zboží je poskytnutí záruky za jakost dodávaného zboží, a to za
podmínek níže uvedených v této Smlouvě.

3. Změna kupní ceny je možná pouze v případě, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané
hodnoty dle příslušných právních předpisů.

4. Dále je změna kupní ceny, resp. jednotkových cen zboží (zvýšení či snížení) připuštěna
toliko pouze z důvodů záměny zboží z důvodu jeho inovace v bodě mezi podpisem
smlouvy a termínem dodání. V takovém případě bude prodávajícím navržené a kupujícím
schválené zboží, a jeho výše ceny, upraveno Dodatkem této Smlouvy.

5. Úhrada částky kupní ceny, za řádné dodání prodávajícím dodaného zboží bude provedena
na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).

6. Prodávajícím budou účtovány a fakturovány pouze ty dodávky a služby, které byly řádně a
v požadovaném množství, kvalitě a parametrech dodány a provedeny. Dodávky a služby,
které nebyly poskytnuty a dodány v souladu s touto Smlouvou nebudou fakturovány.

7. Faktury na úhradu kupní ceny za dodané zboží budou vystavovány prodávajícím. Přílohou
této faktury bude kopie předávacího protokolu (dodacího listu) podepsaného oprávněnou
osobou za kupujícího, který tvoří přílohu a nedílnou součást každé faktury. Kupující
preferuje zasílání faktur v elektronické podobě ve formě PDF dokumentu na e-mailovou
adresu kupujícího: fakturace@zzspak.cz

8. Kupující se zavazuje uhradit řádně vystavené daňové doklady (faktury) dle této Smlouvy
bezhotovostní platbou na účet prodávajícího specifikovaný v čl. I této Smlouvy
s vyznačením sjednaného variabilního symbolu, a to ve lhůtě splatnosti 30 dní od
doručení příslušného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

9. Termínem úhrady řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) dle této Smlouvy se
rozumí den, kdy jsou finanční prostředky na úhradu daňového dokladu (faktury)
odepsány z účtu kupujícího.

10.Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohy.

Čl. VI.
Místo plnění dodávek zboží

11.Místem plnění je sídlo Zdravotnické záchranné služby, Průmyslová 450, 530 03
Pardubice, kde předmět smlouvy převezme pověřený pracovník kupujícího a podpisem
stvrdí předávací protokol (dodací list).

mailto:fakturace@zzspak.cz
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Čl. VII.
Předání a převzetí dodávek zboží a přechod vlastnictví

1. Řádné předání a převzetí dodávky zboží dle ustanovení čl. IV. této Smlouvy nastane po
provedené kontrole množství, kvality a parametrů dodávaného zboží dle specifikace
uvedené v čl. III. této Smlouvy a odsouhlasení splnění těchto podmínek oběma
smluvními stranami.

2. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k předání a převzetí dodávky zboží v souladu
s ujednáním smluvních stran dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy.

3. Předání předmětného zboží bude mezi kupujícím a prodávajícím provedena na základě
písemného potvrzení o předání a převzetí zboží (např. formou předávacího protokolu
nebo potvrzeného dodacího listu). Písemné potvrzení vystaví prodávající a předá jej
kupujícímu.

4. Kupující, resp. příslušný zástupce (pověřený pracovník), má právo nepodepsat písemné
potvrzení o předání a převzetí dodávky zboží v případech, kdy předmětné zboží nesplní
požadavky na jeho množství, kvalitu či jiné parametry dle specifikace uvedené v čl. III.
této Smlouvy.

5. Do doby předání a převzetí dodávky zboží nese nebezpečí škody na tomto předmětu
plnění této Smlouvy prodávající.

6. Kupující nabývá vlastnické právo k dodávanému zboží okamžikem převzetí takového
zboží.

7. Součástí předání dodávky je prodávající povinen bezplatně proškolit alespoň 3 osoby
kupujícího v objektu ZZSPAK Pardubice a v základních otázkách pravidelné a běžné
údržby včetně dodání potřebných manuálů v českém jazyce.

Čl. VIII.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady plnění

1. Prodávající poskytuje na základě této Smlouvy kupujícímu záruku za jakost zboží, tj.
dodávaného zboží, ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku, a to v rozsahu
jeho povinností dle této Smlouvy. Jakost, úprava balení a značení dodávaného zboží
musí odpovídat platným registračním podmínkám a platným právním předpisům.

2. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že je obal zboží porušen, že kvalita zboží neodpovídá
parametrům příslušného zboží nebo že množství dodaného zboží neodpovídá písemnému
potvrzení o předání a převzetí zboží, uplatní kupující tyto vady formou reklamace u
prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu ode dne převzetí zboží.

3. Skryté vady, kterými se rozumí vady zjištěné v počáteční době provozu dodaného zboží,
je kupující oprávněn reklamovat u prodávajícího do dvou měsíců od převzetí zboží.

4. Jestliže má dodané zboží vady, může kupující podle své volby požadovat:
a) jde-li o vady provedení a jakosti, má kupující právo požadovat dodání nového či

náhradního zboží za zboží takto vadné, přičemž vadné zboží je povinen vrátit
prodávajícímu;

b) jde-li o vady množství, má kupující právo požadovat dodání chybějícího množství zboží;
c) jde-li o vady právní, má kupující právo požadovat odstranění těchto vad.
Volba nároku v případě kupujícím uplatněných vad (reklamací) je právem kupujícího.

5. Prodávající je povinen vyřídit veškeré kupujícím reklamované vady do 30 dnů od dne
jejich oznámení prodávajícímu. Prodávající je zároveň povinen se bez zbytečného
odkladu po obdržení reklamace vady zboží vyjádřit k této reklamované vadě a zahájit
reklamační řízení. Prodávající je povinen vady zboží, které budou na zboží zjištěny ve
smyslu tohoto článku, odstranit či jinak napravit na své náklady.

6. Kupující má vůči prodávajícímu, vedle nároků ze záruky za jakost dle tohoto článku, také
nárok na náhradu škody, která mu byla způsobena v důsledku dodání vadného zboží.
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Čl. IX.
Poddodavatelský systém

1. Prodávající je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu,
tj. poddodavatele pouze se souhlasem kupujícího. Prodávající odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by předmět této Smlouvy plnil sám. Prodávající je povinen
zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavateli splnění veškerých
povinností poddodavatele tak, jak vyplývají prodávajícímu z příslušných právních
předpisů a dále z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Prodávající se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu provádění poddodávky
v rámci plnění předmětu této Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem.
Prodávající je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností,
že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této
Smlouvy.

2. V případě realizace plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele je prodávající
povinen na žádost kupujícího specifikovat části předmětu plnění, které plní pro
prodávajícího jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti kupujícího.
Prodávající tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede
poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého
poddodavatele, rozsahu poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále
uvedením věcného a procentuálního podílu dodávky či služeb poddodavatele na realizaci
předmětu plnění dle této Smlouvy.

3. Prodávající není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit poddodavatele bez
předchozího písemného souhlasu kupujícího. Kupující souhlas s pověřením či změnou
poddodavatele dle tohoto článku nevydá, pokud nový poddodavatel nebude splňovat
požadavky vyplývající z právních předpisů.

4. V případě, že prodávající nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této Smlouvy
některému poddodavateli, je prodávající povinen na žádost kupujícího předložit písemné
čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové
žádosti kupujícího. V takovém případě však prodávající dále není oprávněn žádnou část
realizace plnění dle této Smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li
s kupujícím sjednáno jinak.

Čl. X.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním příslušné dodávky oproti termínu plnění dle
čl. IV. odst. 2 této Smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou
smluvní pokutu ve výši 0,1 %, z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňových dokladů (faktur) dle této Smlouvy se
kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné
částky, a to za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad dodaného zboží dle
ustanovení čl. VIII. této Smlouvy, se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou
smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuty a smluvní úroky dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně
oprávněné straně vznikne nárok. Výše smluvních úroků či smluvních pokut bude
oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení
jejich požadované výše.

5. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na
případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé
smluvní strany. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.



6

Čl. XI.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této
Smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a
okolnostech, které mají, anebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této Smlouvy a
dosažení účelu této Smlouvy.

2. Prodávající je povinen provádět plnění předmětu zakázky v úzké součinnosti s kupujícím či
kupujícím pověřenými osobami. Prodávající je povinen s dostatečným předstihem
informovat kupujícího o všech nových zjištěních, které mají vliv na průběh plnění zakázky.

3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Toto ustanovení platí pro prodávajícího samotného i veškeré případné poddodavatele
prodávajícího.

4. Prodávající i kupující je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této
Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které
prodávající pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance prodávajícího a další osoby,
které použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy
(poddodavatelé).

5. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o registru smluv“) berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím
registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva či jiná obdobná smlouva,
jejíž stranou je kupující jako subjekt povinný takové smlouvy uveřejňovat.
V souladu s tímto zákonem o registru smluv podléhá také režim této smlouvy.

6. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn a
dodatků byla vedena v evidenci smluv ve smyslu zákona o registru smluv, a to zejména
v případě překročení hodnoty plnění vyplývajícího z této smlouvy v částce vyšší než
50.000 Kč bez DPH. Prodávající tímto dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že ve smyslu
tohoto článku bude tato smlouva veřejně přístupná v příslušné evidenci smluv dle zákona
o registru smluv či veřejně přístupná na webových stránkách určených kupujícím, kdy
budou uveřejněny zejména údaje o identifikaci smluvních stran, vymezení předmětu
smlouvy, ceně či hodnotě plnění a datu uzavření smlouvy. Prodávající prohlašuje, že
skutečnosti a údaje výslovně uvedené v této smlouvě nepovažuje za své obchodní
tajemství a důvěrné informace a uděluje tímto kupujícímu svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či výhrad. Smluvní strany
prohlašují, že žádná část této smlouvy v text smlouvy výslovně uvedená nenaplňuje
znaky obchodního tajemství (ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů). Smluvní strany se dohodly, že smlouvy budou uveřejněny
bez takových údajů, jakými jsou rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouvy
budou uveřejněny bez podpisů smluvních stran.

7. Pro případ, kdy by smlouvy obsahovaly osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše
uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních
předpisů, prodávající uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den
od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného
bezdůvodného obohacení.

9. Prodávající uděluje souhlas kupujícímu ve smyslu tohoto článku na dobu neurčitou.
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10. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo
v souvislosti s touto smlouvou třetí straně bez předchozího písemného souhlasu
kupujícího.

Čl. XIII.
Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva končí dodáním celého předmětu dle čl. III této smlouvy, na kterou byla
sjednána, a to v souladu s ustanovením čl. IV. a VII této Smlouvy.

2. Tuto Smlouvu lze ukončit po vzájemné písemné dohodě Smluvních stran, a to ke dni,
který bude v takové dohodě o ukončení této Smlouvy souhlasně smluven.

3. Tuto Smlouvu lze ukončit odstoupením ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

4. Kupující má právo dále od této Smlouvy odstoupit, v případě podstatného porušení této
Smlouvy ze strany prodávajícího, kdy za podstatné porušení této smlouvy se považuje
zejména následující:
a) prodlení prodávajícího s dodáním objednaného zboží dle ustanovení čl. IV. této

Smlouvy, v délce 5 pracovních dní nad rámec sjednaného termínu plnění příslušné
dodávky dle této Smlouvy;

b) závažné porušení ustanovení této Smlouvy ze strany prodávajícího, za které se
považuje nedodržení či porušení podmínek stanovených touto Smlouvou vedoucí
k ohrožení zabezpečení zdravotní péče na straně kupujícího.

5. Prodávající má právo dále od této Smlouvy odstoupit, v případě podstatného porušení
této Smlouvy ze strany kupujícího, kdy za podstatné porušení této smlouvy se považuje
zejména prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavených daňových dokladů (faktur) na
úhradu prodávajícím dodaného zboží, a to v délce min. 30 dní po splatnosti příslušného
daňového dokladu (faktury).

Čl. XIV.
Kontaktní osoby a vzájemná komunikace

1. Pro veškerá jednání ve věci plnění dle této Smlouvy, pověřují smluvní strany následující
kontaktní osoby:
Za kupujícího:
a) XXXXXXXXXXXXXX, školicí středisko

tel. +420 XXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Za prodávajícího:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. +420 XXXXXXXXXXX,  e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Kupující i prodávající jsou oprávněni výše uvedené kontaktní osoby odst. 1 tohoto
článku jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů,
jsou smluvní strany povinny vždy písemně nejpozději do 5 dnů od takové změny
vyrozumět druhou smluvní stranu (také e-mailem).

Čl. XV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustily v souvislosti
s výběrovým řízením samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že
nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání zakázky, na jejíž plnění
zadavatel, tj. kupující, uzavřel s vybraným dodavatelem, tj. prodávajícím, tuto Smlouvu,
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a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustily žádného jednání
narušujícího hospodářskou soutěž.

2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zejména ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku, tj. ustanoveními o
kupní smlouvě.

3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany místní
příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla kupujícího.

4. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží kupující dvě
vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

6. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemného dodatku podepsaného
oběma Smluvními stranami.

7. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, které je oddělitelné od ostatního
obsahu této Smlouvy, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným,
ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebude dotčena.
Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou
ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích
zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této Smlouvy podle původního záměru a
vůle Smluvních stran.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem
podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily
uzavření této Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu
obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.

11. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto Smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni
tuto smluvní stranu zastupovat, zejména pak uzavřít tuto Smlouvu. Na důkaz tohoto ji
opatřují svými vlastnoručními podpisy.

Kupující:

V Padubicích, dne 4.9.2019

___________________________
MUDr. Igor Paar, ředitel

Zdravotnická Záchranná služba
Pardubického kraje

Prodávající:

V Brně, dne 9.9.2019

___________________________
Vladimír Pelánek

M e d i m spol. s r.o.



Specifikace dodávky: 
 

OS170-0145A     Porodní automatické torzo Noelle s Omni 2 

 
Všeobecné 
 
• Porodní torzo dospělé 
• Bezdrátové ovládání pomocí tabletu OMNI 2 
• Virtuální pacientský monitor (volitelné) OMNI 2 - bezdrátový tablet 
• Naprogramujte více než 35 parametrů vitálních funkcí včetně: HR, EKG, RR, BP, O2SAT, ETCO2, pulzů a dalších 
• Bezdrátové připojení k volitelnému virtuálnímu pacientskému monitoru 
• Komplexní knihovna EKG 
• eCPR ™ - monitorování efektivity v reálném čase a inteligentní výukový trenér 
• Automatické ovládací prvky: pozastavení, pokračování, rychlost sestupu, reset 
• Ovládání dystokie raménka 
• Ovládání fetálního monitoru - základní srdeční činnost plodu, variabilita a zrychlení/zpomalení - frekvence 
kontrakcí, doba trvání, intenzita a klidový stav - vazba, variabilita, spontánní změny 
 
Průběh porodu a porod 
• Leopoldův a externí cefalický nácvik 
• Virtuální monitorování plodu: TOCO a FHR (volitelné) 
• Anatomické orientační body pánve 
• Realistická dilatace děložního hrdla 
• Programovatelné srdeční ozvy plodu 
• Přesný porodní systém 
• Programovatelná rychlost porodu 
• Počítačem řízený sestup plodu 
• Cefalický porod - pomocí vakua - pomocí kleští 
• Porod s dystokií raménka - Viditelná retrakce hlavy plodu - Subrapubický tlak - McRoberts - Zavanelli 
• Porod koncem pánevním - Frank, kompletní - manévr Loveset - Mauriceau-Smellie-Veit 
• Realistická placenta s odnímatelnými fragmenty 
• Pupeční šňůra podporuje svorkování a přestřižení 
• Simulace nuchálního vyšetření pupečníku, prolapsu pupeční šňůry a opravdového zauzlování. 
• Hmatné fontanely a švy 
• Kloubová hlava a končetiny plodu 
• Koncem pánevním a cefalické porodní polohy 
• Podporuje nácvik odsávací techniky 
 
Obsahuje: 
 
• Porodní torzo NOELLE 
• OMNI 2 Tablet (nabíječka, USB, příručka pro rychlý start) 
• Automatický porodní systém 
• Porodní kanál 
• Placenta 
• Pupeční šňůry 
• Porodní plod 
• Břišní stěna 
• Uživatelská příručka 
 
OMNI 2 
Nový OMNI 2 obsahuje specifické simulační nástroje pro monitorování plodu, které jsou určeny pro nácvik 
interpretace cest, rozšiřují schopnosti identifikovat známky naléhavých situací a zlepšují týmovou komunikaci za 
účelem snižovaní chyb v kritických situacích. 
Ovládací prvky dotykové obrazovky a grafická zobrazení Ovládání funkcí simulátoru pomocí intuitivních nabídek, 
jednoduchých ovládacích prvků a jasných grafických zobrazení. 
 



Nástroje pro zpracování dat 
Automaticky zaznamenává události během simulace. Vyberte ze seznamu běžných úkonů specifických pro konkrétní 
typ scénáře nebo algoritmus. Ukládejte a sdílejte záznamy relací pro archivaci a debriefing. 
 
Automatický porod a scénáře 
Inovativní technologie automatického porodu OMNI 2 a NOELLE usnadňují provádění realistických a opakovatelných 
scénářů porodu pro podporu kompetentního nácviku.  
Rozlučte se s ručně poháněnými porodními mechanismy nebo hlučnými kompresory. 
OMNI 2 nabízí úplnou porodní zkušenost pomocí několika málo kliknutí.  
• Přehrávání, pozastavení a resetování porodu a sledování sestupu plodu 
• Možnost dystokie raménka jedním dotykem představuje automatickou retrakci hlavy plodu 
• Automatické komplikace plodu během obtížného porodu 
• Nastavení rychlosti sestupu za chodu 
• Možnost porodu během 2 minut a výcviku většího počtu účastníků v jediné laboratoři (CTG)  
 
Podpora virtuálního monitoru plodu 
Nový OMNI 2 podpora virtuálního pacientského monitoru nabízí realistický a efektivní způsob nácviku interpretace 
hodnot na monitoru, koordinačních a dokumentačních dovedností. Jedním dotykem umožňuje OMNI 2 simulovat 
různé dynamické vzory nouzového stavu matky nebo plodu tak, jak je možné vidět v reálném životě. 
• Ovládání srdeční frekvence plodu a aktivity dělohy 
- Výchozí hodnota srdeční frekvence plodu, variabilita a zrychlení/zpomalení 
- Frekvence kontrakcí, trvání, intenzita a klidový stav 
- Spojování, variabilita, spontánní změny 
- Slyšitelné EFM a FSE ozvy 
• Sledování historie s možností tisku 
• Bezdrátové propojení s pacientským monitorem/CTG 
Rozšířený nácvik dovedností se zpětnou vazbou v reálném čase 
Zlepšete efektivitu nácviku budování dovedností. 
Zpětná vazba v reálném čase umožňuje snadno rozpoznat a opravit chyby v technice a zajistit kvalitní výkon. 
• Metrika kvality KPR v reálném čase: hloubka a rychlost komprese, nadměrné ventilace, doba bez ventilace, cyklus 
KPR a další 
• Novorozenecká resuscitace: Sledujte výkon ventilace v reálném čase pro zlepšení techniky, a další 
Hloubkové hodnocení a následný rozbor 
OMNI 2 rozšiřuje rozbor a hodnocení tím, že usnadňuje záznam úkonů účastníků a exportování záznamových 
protokolů. 
• Časově označené úkony, vitální funkce, KPR a komentáře instruktora 
• Sledování událostí pro jednotlivé týmové úkony 
• Přizpůsobení označování událostí 
• Možnost uložení, odesílání a tisku zaznamenaných protokolů událostí 

 

 

RA120-0118 EKG simulátor – simulace arytmií-dospělých/pediatrických 
 
EKG simulátor – simulace arytmií v modifikacích dospělých/pediatrických, celkem 34 srdečních rytmů (17 
pediatrických a 17 dospělých); simulátor je určen k použití společně s příslušným modelem nebo jako samostatný 
přístroj rozpoznávání arytmií, včetně 6 arytmií pro nácvik se stimulátorem 
 

 

 

 

 

 


