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Název veřejné zakázky:  Servis nemocničních lůžek, lehátek, matrací a nočních stolků 
Evidenční číslo zadavatele:   31/2019 
Evidenční číslo ve VVZ:       Z2019-021129 

 

RÁMCOVÁ SERVISNÍ SMLOUVA  

 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů   

 
I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel :  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

státní příspěvková organizace 

 

sídlo:  Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

jednající:   Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 

  

IČ:       00159816 

DIČ:  CZ00159816 

bank. spojení:   Česká národní banka, pobočka Brno  

č. účtu:  71138621/0710 

SWIFT:   CNBACZPP 

IBAN:   CZ97 0710 0000 0000 7113 8621 

 

 

2. Zhotovitel :  LINET spol. s r.o. 
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163 

 

sídlo:  Želevčice 5, 274 01 Slaný  

jednající:  XXXXXXXXX 

IČ:    00507814 

DIČ:      CZ-00507814 

bank. spojení:  KB Kladno, pobočka Slaný 

č. účtu:    58242141/0100 

IBAN:   CZ0701000000000058242141 

SWIFT:   KOMBCSZPP 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se zhotovitel zavazuje zajišťovat pro 

objednatele servis, revize a kontroly, které jsou předepsány výrobcem, zákonem č. 268/2014 Sb., o 

zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a příslušnými 

technickými normami a provádět servisní činnosti (vše dále také jen jako „servis“) zdravotnických 

prostředků – nemocničních lůžek, lehátek, matrací a nočních stolků (dále jen jako „zdravotnické 

prostředky“). 

 

2.  Kompletní seznam kategorií zdravotnických prostředků dle konstrukční a funkční analogie je uveden 

v přílohách této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, a to konkrétně v příloze č. 1 - Kategorie 

lůžek, lehátek, matrací a nočních stolků pro účely provádění BTK a pozáručního servisu  
 

3. Servis zdravotnických prostředků zahrnuje: 

 

a) Pravidelné bezpečnostně technické kontroly dle servisních pokynů výrobce a v souladu se zákonem 

č. 268/2014 Sb., v platném znění (četnost je uvedena rovněž v přílohách této smlouvy) 

b) Pravidelné kontroly elektrické bezpečnosti zdravotnických prostředků dle ČSN EN 62 353 

(prováděno současně s pravidelnou bezpečnostně technickou kontrolou); 

c) Opravy zdravotnických prostředků včetně jejich příslušenství v případě poruchy, opravou se 

rozumí uvedení přístroje do technického stavu schopného provozu a plné použitelnosti.  
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4. Předmětem této smlouvy a součástí servisu je výměna náhradních dílů a materiálu, které budou při 

provádění servisu použity, nikoliv však jejich vlastní dodávka a úhrada jejich ceny, které budou 

předmětem samostatného smluvního ujednání a fakturace smluvních stran. 

 

 

III. 

Způsob a místo plnění, záruka na servis 

 

 

1. Plnění této smlouvy bude probíhat na základě objednávek objednatele učiněných pověřeným 

pracovištěm objednatele uvedeným v čl. VIII. odst. 7, této smlouvy: 
 

a. Pravidelné bezpečnostně technické kontroly a pravidelné kontroly elektrické bezpečnosti dle 

čl. II. odst. 3 písm. a) a b), této smlouvy budou probíhat v četnosti stanovené přílohami této 

smlouvy a to na základě celoročních objednávek vystavených vždy k začátku kalendářního 

roku (v případě prvního roku trvání této smlouvy neprodleně po jejím uzavření). Součástí 

objednávky je seznam konkrétních zdravotních zdravotnických prostředků spadajících do 

daných kategorií dle příloh této smlouvy. 

 

Dojde-li v seznamu zdravotnických prostředků ke změně v průběhu kalendářního roku, 

objednatel zašle zhotoviteli neprodleně nový seznam zdravotnických prostředků. 
 

b. Opravy dle čl. II. odst. 2 písm. c), této smlouvy, budou objednávány průběžně dle potřeb. 

V případě oprav se takováto objednávka považuje automaticky za nahlášení vady pro účely 

běhu lhůt a reakčních dobu dle odst. 5, tohoto článku 

 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět servis v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými 

normami ČSN a EN, v souladu s požadavky výrobce zdravotnického prostředku a dle pokynů 

objednatele. 

 

3. Zhotovitel/subdodavatel je povinen postupovat s maximální odbornou péčí při provádění všech prací, to 

vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.  

 

4. Každý servisní zásah provedený na základě této smlouvy je samostatnou smlouvou o dílo, která se řídí 

ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto požadavky:  

 

 Doba nástupu na servis do 48 hodin od nahlášení poruchy (platí pro pracovní dny), v případě 

pravidelných kontrol v dohodnutém termínu. 

 Doba provádění servisu: pracovní dny od 7:00 do 15:30, nedohodnou-li se zástupce zhotovitele a 

objednavatele jinak.  

 Doba dokončení opravy do 5 pracovních dnů bez použití náhradního dílu, s použitím náhradního 

dílu do 10 pracovních dnů. 

 Záruční doba za jakost díla a na kvalitu náhradních dílů použitých v rámci servisního zásahu 

minimálně 6 měsíců. 

 

 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět servis po dohodě se zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele 

uvedeného v čl. VIII. odst. 7, této smlouvy a to tak, aby v co nejmenší míře omezil provoz pracoviště, 

dále zachovávat pořádek a čistotu, na vlastní náklady odstraňovat odpady a vadné součástky vzniklé při 

provádění servisu a vyvarovat se jednání ohrožujícího zdraví lidí nebo životní prostředí, je povinen 

dodržovat veškeré požární, bezpečnostní a hygienické předpisy, řídit se pokyny a požadavky 

pověřených zástupců zadavatele. 

 

7. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním, což bude doloženo 

sepsáním písemného Protokolu o provedení servisních prací, který musí být podepsán kontaktními 
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osobami smluvních stran uvedenými v čl. VIII. této smlouvy nebo pověřeným zaměstnancem pracoviště 

(alespoň jednou osobou za každou stranu).  

 

 

8. Zhotovitel se zavazuje předložit nejpozději do konce každého kalendářního roku trvání této smlouvy 

kontaktní osobám objednatele přehled o poruchovosti zdravotnických prostředků (postačí servisní 

výkazy zaslané jednou měsíčně spolu s fakturou). 

 

 

IV. 

Kvalitativní požadavky na dílo a materiály 

 

1. Dílo a veškeré v rámci díla dodané materiály a výrobky musí splňovat veškeré požadavky příslušných 

právních předpisů a českých a evropských technických norem, zejména pak požadavky zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, 

dále také požadavkům výrobce, povoleních státních orgánů, předepsaných technologických postupů, 

technickým, materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, zdravotním, ochrany životního 

prostředí a dalším. 

 

V. 

Cena a platební podmínky 

  

1. Objednatel se za prováděný servis dle čl. III., této smlouvy, zavazuje zhotoviteli hradit ceny uvedené 

v příloze č. 1, této smlouvy a to konkrétně: 

 

a. Cenu za pravidelné bezpečnostně technické kontroly a pravidelné kontroly elektrické 

bezpečnosti dle čl. II. odst. 3 písm. a) a b), této smlouvy dle skutečně provedených kontrol 

v příslušných kategoriích provedených na základě celoroční objednávky dle čl. III. odst. 1 

písm. a), této smlouvy (v příloze č. 1 pojmenováno jako „Cena BTK a EB“). 
 

b. Cenu oprav zdravotnických prostředků dle čl. II. odst. 3 písm. c), této smlouvy v hodinové 

sazbě dle skutečné délky trvání opravy s přesností na 0,5 hodiny (v příloze č. 1 

pojmenováno jako „Cena práce při opravách“). 
 

2. Hodinová sazba a jednotkové ceny za pravidelné bezpečnostně technické kontroly a pravidelné kontroly 

elektrické bezpečnosti za jednotlivé kategorie zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1, této 

smlouvy, jsou stanoveny dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a 

jsou v nich zahrnuty veškeré další náklady související s plněním předmětu smlouvy jako je např. 

doprava, clo, kursové rozdíly, odstraňování odpadů a obalů, inflační vlivy, dodávka a výměna 

náhradních dílů a materiálu, doklady k náhradním dílům apod. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1  

této smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a zhotovitel je objednateli garantuje po celou dobu 

platnosti této smlouvy. K ceně bude připočtena sazba DPH v zákonné výši. 

 

3. Zhotovitel je povinen před realizací servisní opravy sdělit objednateli předběžnou cenu za náhradní díly 

a materiál (při předpokládané ceně vyšší než 15.000 Kč bez DPH). Pokud je pro objednatele cena 

opravy nebo náhradního dílu nerentabilní, může tuto opravu odmítnout. 

 

4. Cena za servis této smlouvy bude objednatelem hrazena měsíčně bezhotovostním platebním převodem 

na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I, této smlouvy a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Faktura je splatná do 30 dnů od 

jejího doručení objednateli. 

 

5. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními 

předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury musí být 

servisní výkazy skutečně provedených prací a fakturovaného servisu, podepsané vždy oprávněnou 

osobou objednatele (pokud tedy byl v daném měsíci nějaký servis realizován). 

 

Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto 

fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém 
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případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to 

v délce stanovené čl. V. odst. 3, této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou 

více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě 

samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn 

postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. 

 

6. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je objednatel 

oprávněn část ceny za servis odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě 

této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně 

ve smyslu § 109 a) ZDPH.  

 

7. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu 

§109/2/b ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny za servis odpovídající dani z přidané hodnoty z každé 

fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako 

ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.  

 

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel 

dozví, že 

a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 

b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se  

      úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo 

c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhod 

 

8. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je 

úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) 

smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této 

smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu 

případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a 

to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 

9. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 

oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na 

kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 

stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  

 

 

VI. 

Sankční ujednání 

 

1. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou pro nástupu na servis nebo dokončení opravy dle článku III. 

odst. 5, této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý 

započatý den prodlení. Nárok objednatele na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením 

zhotovitele vznikla, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.  

 

2. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti faktury dle čl. V. odst. 3, této smlouvy, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % fakturované částky bez DPH za každý započatý den 

prodlení.  

 

 

VII 

Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 

 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo 

ke vzniku škod.  

 

2. Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli. 
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3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci a za dodržování 

provozního řádu a požárních směrnic objednatele. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci je plně povinností zhotovitele.  

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a zabezpečí, aby i jeho 

případní subdodavatelé byli pojištěni.  

 

 

VIII. 

Ostatní ujednání 

 

1. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 

dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo 

které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 

Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které 

zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré servisní služby, elektrické kontroly a předepsané preventivní 

kontroly budou prováděny v souladu s pokyny výrobce přístrojů, a to zaměstnanci zhotovitele 

s odpovídající kvalifikací dle požadavků zákona č. 268/2014 Sb.  Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je 

držitelem příslušného osvědčení o autorizaci výrobce k provádění servisních úkonů na zdravotnických 

prostředcích zahrnutých v této smlouvě a že je řádně registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv 

jako osoba provádějící servis ve smyslu § 64 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb. Obě tyto skutečnosti je 

zhotovitel povinen na výzvu objednatele prokázat a doložit příslušnými doklady, v případě že tak 

neučiní, nebo zhotovitel tyto předpoklady nesplňuje, je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně 

odstoupit.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé při provádění servisu dle této 

smlouvy.  

 

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele pohybující se v areálu objednatele 

byli dostatečně identifikovatelní (pracovní oděv, visačky apod.). Zhotovitel je povinen zabezpečit tuto 

povinnost i u všech svých subdodavatelů.   

 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy 

nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

 

6. Kontaktní osoby zhotovitele jsou:  

XXXXXXXXXXXXX 

 

7. Objednatel pověřil realizací této smlouvy své pracoviště:  OÚ-OBI, obi.servis@fnusa.cz,  

tel. 54318 5124 nebo 54318 4124 a jeho zaměstnance. 

 

8. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu. 

 

9. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci 

při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří 

se podílí na realizaci této smlouvy. 

 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
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Číslo smlouvy zhotovitele:                                             Číslo smlouvy objednatele:  Tsm/2019/464/Bú 

 

 Rámcová servisní smlouva Strana 6 (celkem 7)  

IX. 

Registr smluv, účinnost a doba trvání 

 

1. Objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se 

zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními 

stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy ve strojově čitelném formátu a 

příslušných metadat, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se 

v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po 

uzavření této smlouvy. 

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti první kalendářní den následujícího měsíce, ve kterém proběhlo uveřejnění v registru 

smluv dle předchozího odstavce tohoto článku. 

 

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

4. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu kterékoli smluvní strany 

s výpovědní dobou 3 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. 

 

5. Tuto smlouvu lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran.  

 

 

X.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí ust. § 

2586 a násl. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České 

republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití 

obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. Smysl a účel této 

smlouvy, stejně jako všechna její ustanovení, je nutno vykládat rovněž dle zákona č. 268/2014 Sb., o 

zdravotnických prostředcích a změně zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a to 

od okamžiku nabytí jeho účinnosti. 

 

2. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 

 

3. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně 

v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 

 

4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.  

 

5. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

 
6. Tuto smlouvu včetně jejích příloh lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, 

které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

7. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající 

se předmětu této smlouvy.   

 

8. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí 

být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 

každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to: 
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 Příloha č. 1 - Kategorie lůžek, lehátek, matrací a nočních stolků pro účely provádění BTK 

a pozáručního servisu 
 

 

V Želevčicích dne: 9.8.2019      V Brně dne: 9.10.2019  

 

 

 

       .................................................                                          ...................................................  

XXXXXXX                             Ing. Vlastimil Vajdák 

Area Sales Manager – CZ  ředitel       

LINET spol. s r.o.          Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

 

 

 

 

………………………………… 

      XXXXXXXX 
      Customer Service manager 
       LINET spol. s r.o.    



Příloha č. 1 - Kategorie lůžek, lehátek, matrací a nočních stolků pro účely provádění BTK a pozáručního servisu

Cena BTK a EB a taktéž i hodinová sazba pozáruční opravy zdravotnických prostředků bude zahrnovat veškeré náklady zhotovitele související s provedením servisního zásahu viz čl. V. odst. 2 rámcové servisní smlouvy.

Č. kat. Kategorie zdravotnického prostředku Typ (typová řada) Výrobce

Četnost 

BTK/rok

Cena BTK a EB bez 

DPH 

Sazba 

DPH % 

za BTK

Cena práce při 

opravách (1 hod.) 

bez DPH

Sazba DPH 

% - práce

1 Stolky k nemocničním lůžkům dřevěný s jídelní deskou, dřevěný stolek, 

stolek s dřevěným obložením,UNI 687

L I N E T            

spol. s .r.o. 0 0,00 0,00 320,00 21,00

2 Stolky k nemocničním lůžkům ELEGANZA, Eleganza Classic, MANO, NOVOS 

430

L I N E T            

spol. s .r.o. 0,5 70,00 21,00 320,00 21,00

3 Lehátka lehátko 420601, lehátko 14202200071 L I N E T            

spol. s .r.o. 1 255,00 21,00 320,00 21,00

4 Mechanická lůžka CALMA L I N E T            

spol. s .r.o. 0,5 255,00 21,00 320,00 15,00

5 Transportní lůžka SPRINT L I N E T            

spol. s .r.o. 1 270,00 21,00 320,00 21,00

6 Matrace antidekubitní aktivní AMBER II (ProDerm 2), Pearl IV L I N E T            

spol. s .r.o. 1 659,00 21,00 530,00 15,00

7 Matrace antidekubitní aktivní PRECIOSO, VIRTUOSO L I N E T            

spol. s .r.o. 1 659,00 21,00 530,00 15,00

8 Lůžka nemocniční elektricky polohovatelná 

standardní péče

PBS 64451, NOVOS 430, TERNO PLUS L I N E T            

spol. s .r.o.

0,5 345,00 21,00 395,00 15,00

9 Lůžka nemocniční elektricky polohovatelná 

standardní péče

Eleganza 1, Eleganza 1LE, PRAKTIKA PLUS, 

HARMONIE

L I N E T            

spol. s .r.o. 1 531,00 21,00 395,00 15,00

10 Lůžka nemocniční elektricky polohovatelná 

akutní péče

Eleganza De Luxe, Altura Thema, Image 3, 

Eleganza 2, Eleganza SMART, Eleganza 

STANDARD, Eleganza STANDARD GSL, 

Eleganza STANDARD GSK, MULTISCAN, 

PREMIER, DECIMA 43, Eleganza COMPACT, 

Eleganza SMART-ALTURA, Eleganza XC, 

MONOSCAN 45

L I N E T            

spol. s .r.o.

1 531,00 21,00 395,00 15,00

11 Lůžka nemocniční elektricky polohovatelná 

intenzivní péče

MULTICARE, Eleganza 3, Eleganza 3XC, 

Eleganza ICU

L I N E T            

spol. s .r.o. 1 659,00 21,00 530,00 15,00


