Číslo smlouvy kupujícího:
Číslo smlouvy prodávajícího:

Kupní

19 085
ZZS 1282/2019

smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

„Pořízeni 4 ks přístrojů pro nepřímou
srdeční masáž"
mezi

i

Medsol s.r.o.
se sídlem Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČ: 242 01 596
DIČ: CZ24201596
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188143
zastoupena Michalem Barošem, jednatelem
b...........................
.......................
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Jan Morkes
...................
......................
(dále jen „prodávající")

a
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje,
příspěvková organizace
se sídlem Aksamitová 557/8, 779 00 Olomouc
IČ: 00849103
DIČ: CZ00849103
zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 946
zastoupená pověřenou ředitelkou Ing. Andreou Rakovičovou
.................................
.......................
(dále jen „kupující")
spolu dnešního dne uzavírají smlouvu s tímto obsahem:

I.
Předmět koupě
1.

Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat
kupujícímu 4 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž,
v souladu
s technickou
specifikací
dle
přílohy
č.
1
a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého
rozsahu „Pořízení 4 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž"
(dále jen „předmět koupě"). Prodávající se zavazuje převést
na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě a kupující
se zavazuje předmět koupě dodaný za podmínek této smlouvy
a od prodávajícího převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou
kupní cenu. Nákup zdravotnických přístrojů bude hrazen
z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

2.

Pokud se shora uvádí, že se převádí vlastnické právo na
kupujícího, rozumí se tímto to, že kupující výše uvedený
2

předmět koupě nabývá do vlastnictví Olomouckého kraje,
v souladu s ust.
§ 27 odst.
6 zák.
č. 250/2000
v platném znění.

a to
Sb.,

3.

Předmět koupě bude prodávajícím dodán
(Aksamitová 557/8, Olomouc).

4.

Předmět koupě pokládají smluvní strany za dodaný, jestliže
dojde k jeho převzetí odpovědným pracovníkem kupujícího.
Kupující je povinen dodané zboží převzít jen za podmínky, že
dodané zboží bude úplné a bez jakýchkoliv vad, včetně
dodaných všech listin, které kupující potřebuje k řádnému
užívání. Dokladem o splnění dodávky předmětu koupě podle
této
smlouvy
je
předávací
protokol
opatřený
podpisem
odpovědného pracovníka kupujícího a prodávajícího s klauzulí
o tom, že dodané zboží bylo dodáno bez jakýchkoliv vad
a kompletní.

do

sídla kupujícího

II.
Kupní cena a platební podmínky
1.

Kupní cena se sjednává dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:
- Cena za 1 přístroj k automatické masáži bez DPH
348 000,00 Kč
- Cena za 1 přístroj k automatické masáži včetně DPH
421 080,00 Kč
- Cena celkem za 4 přístroje k automatické masáži bez DPH
1 392 000,- Kč
- Výše DPH 292 320,- Kč
- Cena celkem za 4 přístroje k automatické masáži včetně DPH
1 684 320,- Kč

2.

Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty
je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3.

Kupní cenu dle čl. II. odst. 1. zaplatí kupující na základě
faktury prodávajícího, vystavených do 15 dnů ode dne převzetí
předmětu koupě kupujícím bez vad ve smyslu čl. I. odst.
4 smlouvy, a to bankovním převodem na účet prodávajícího
uvedený v záhlaví této smlouvy. Bude-li však předmět koupě
převzat s vadami a v předávacím protokolu bude uveden termín
pro jejich odstranění, tak prodávající vystaví fakturu do 15
dnů od potvrzení o odstranění vad, o čemž bude sepsán zápis
potvrzený podpisy zástupci obou smluvních stran.
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4.

Kupující neposkytuje zálohy. Předmět koupě bude fakturován na
základě
faktury
- daňového
dokladu.
Prodávající
doloží
k faktuře kopii podepsaného předávacího protokolu a soupis
odevzdaného předmětu koupě s uvedením cen dle jednotlivých
položek specifikace předmětu koupě dle položkového rozpočtu.
Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení
kupujícímu. Dnem zaplacení je den odepsání fakturované částky
z účtu kupujícího.

5.

V případě, že předmět koupě bude vykazovat vadu či více vad,
není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní,
povinen
uhradit
prodávajícímu
kupní
cenu.
V takových
případech se kupující neocitá v prodlení.

6.

Kupní
cena
v sobě
zahrnuje
veškeré
náklady
spojené
s odevzdáním předmětu koupě,
např. náklady na materiály,
pracovní
síly,
stroje,
přepravu,
pojištění,
řízení
a administrativu,
režii
prodávajícího
a zisk,
poplatky
a veškeré další náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti
s touto smlouvou.

7.

Zvýšení materiálových,
mzdových a jiných nákladů,
jakož
i případná změna cel, dovozních přirážek nebo kursů měn po
podpisu této smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají žádný
dopad na výši kupní ceny.

8.

Kupní cenu je možno překročit pouze v případě, že dojde ke
změnám
daňových
právních
předpisů,
které
budou
mít
prokazatelný vliv na výši kupní ceny, a to zejména v případě
zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. V případě změny sazby
daně z přidané hodnoty nejsou smluvní strany povinny uzavírat
k této smlouvě dodatek. Platná sazba daně z přidané hodnoty
bude k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedena v daňovém
dokladu - faktuře.

9.

Pokud bude faktura prodávajícího vystavena neoprávněně, bude
obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat stanovené
náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu
k opravě či doplnění. V takovém případě se přerušuje běh
lhůty pro splatnost,
když nová lhůta začne běžet dnem
doručení
opravených
nebo
oprávněně
vystavených
faktur
kupujícímu
nová
lhůta
splatnosti.
Tímto
není
dotčena
povinnost prodávajícího vystavit fakturu pouze za podmínek
uvedených v čl. II. odst. 4 této smlouvy.

10. Prodávající se zavazuje použít na faktuře i této smlouvě
bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona
č. 235/2004 Sb.,
o
dani z
přidané
hodnoty,
ve
znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH").
11. Faktura prodávajícího musí obsahovat veškeré náležitosti
daňového dokladu dle ZDPH, a musí navíc obsahovat název
veřejné zakázky a den jejího uzavření.
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12. Pokud prodávajíc! v rámci dodávek dle této smlouvy použije
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného
duševního vlastnictví, je povinen v rámci sjednané ceny mít
obsaženo i vypořádání
těchto duševních práv.
Uplatní-li
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči kupujícímu,
prodávající provede na své náklady vypořádání vzniklých
finančních nároků.

III.
Dodaci lhůty
Dodací lhůta na dodání předmětu koupě je do 15. 12. 2019,
s tím, že prodávající nejméně 2 pracovní dny předem oznámí
kupujícímu přesný den a hodinu dodání zboží.
IV.
Odpovědnost prodávajícího z vadného plnění
1.

Prodávající poskytne záruku na prodané zboží v délce 24
měsíců ode dne protokolárního předání bezvadného zboží dle
čl. I. odst. 4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že
v záruční době, která běží od převzetí předmětu koupě
(protokol
o předání
zboží),
bude
mít
předmět
koupě
smluvenou kvalitu a provedení.

2.

Prodávající se zavazuje, že v záruční době bude poskytovat
kupujícímu
bezplatnou
preventivní
PBTK
(periodická
bezpečnostně technická kontrola) na předmět koupě.

3.

Prodávající se zavazuje, že v záruční době bude poskytovat
bezplatný
full
servis,
tj . bezplatné
opravy,
servis
a údržbu včetně bezplatné výměny náhradních dílů a včetně
bezplatných výjezdů servisního technika k reklamovaným
vadám.

4.

Prodávající se zavazuje, že záruční servis (v části servis
a údržba) provede ve lhůtách stanovených výrobcem zařízení
či jiným zvláštním právním předpisem.
Případné opravy
dodaných přístrojů (reklamované vady) zahájí nejpozději ve
lhůtě do 24 hodin od doby nahlášení reklamační závady,
a to včetně dojezdu servisního technika na místo plnění,
a to bez ohledu na dny pracovního klidu a pracovního
volna.

5.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu
bude doručena reklamace vady kupujícího, zajistit opravu
a servis této
reklamované
vady.
Pokud
doba
opravy/odstranění
vady
přesáhne
5
kalendářních
dní,

I 5

zajistí
prodávající
pro
kupujícího
na
dobu
opravy/odstranění vad náhradní přístroj ve stejné kvalitě,
který dodá do sídla kupujícího. Prodávající je povinen
odstranit vlastním nákladem veškeré skryté a jiné vady na
zboží,
které budou v průběhu
záruční doby zjištěny.
Smluvní strany se dále mezi sebou dohodly na tom, že
neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani do 14 dnů
po ohlášení reklamované vady, je kupující oprávněn nechat
vadu odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat
prodávajícímu,
a to
na
základě
vystavené
faktury
kupujícího ve lhůtě splatnosti v ní uvedené. Záruční doba
díla neběží po dobu od oznámení vady do jejího úplného
odstranění.
Smluvní strany
si
dále
sjednaly,
že
prodávající je povinen odstranit vady a nedodělky, i když
tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž
náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnutí sporu soudem prodávající, a kupující
je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu
uhradit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé z tohoto
titulu. Práva z odpovědnosti za vady se řídí zákonem.
V.
Smluvní pokuty
1.

Prodávající,
který budev prodlení
s dodáním předmětu
koupě oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží,
které mělo být dodáno, a to za každý i započatý den
prodlení.

2.

Kupující, který bude v
dodaný předmět koupě je
zákonný úrok z prodlení.

3.

Za pozdní nastoupení na
záruční servis je prodávající
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,Kč za každý takový případ, a byť i započatých 24 hodin
prodlení.

4.

Prodlení s odstraněním reklamovaných vad:
Pokud bude prodávající v prodlení s odstraněním reklamované
vady dle čl. IV odst. 5, je povinen zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové kupní ceny včetně
DPH za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je
prodávající v prodlení, a za každý byť i jen započatý den
prodlení.

prodlení s
úhradou faktury za
povinen zaplatit prodávajícímu
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5.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu
škody, která vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na
jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.

6.

Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně
vyúčtována
a
vyúčtování
jí
musí
být
doručeno.
Na
vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její
důvod.

VI.
Ostatní smluvní ujednání
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

V případě,
že na jedné nebo na druhé
smluvní straně
nastanou změny, ke kterým dojde nezávisle
na vůli smluvní
strany
(například změna sídla,
změna jednajících osob
atd.) je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto
změnám,
uvedené
změny
druhé
smluvní
straně
písemně
oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně
za vzniklou škodu.
Tato smlouva se uzavírá v písemné formě,
přičemž veškeré
její změny je možno dle dohody stran ve smyslu ust. § 1758
zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, činit jen v písemné
formě, a to na základě úplného a vzájemného konsenzu obou
smluvních stran.
Obsah uzavřené kupní smlouvy lze měnit pouze písemnou
dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku ke
smlouvě, a při dodržení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek.
Smluvní strany prohlašují,
že tato kupní smlouva byla
uzavřena po jejich vzájemné dohodě,
vyjadřuje
jejich
skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což
stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Smluvní
strany
prohlašují,
že
souhlasí
s případným
zveřejněním
textu
této
smlouvy v souladu
se
zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
Prodávající bere na vědomí,
že tato smlouva podléhá
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv,
v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah mezi nimi se
řídí platným právním řádem České republiky. Právem České
republiky
se
řídí
všechny
ostatní
právní
vztahy
vyplývající z této smlouvy. Smluvní strany se současně
dohodly,
že místně příslušným soudem v případě řešení
sporu bude soud dle sídla kupujícího.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti
dnem
jejího
uveřejnění
v registru
smluv
dle
zákona
č. 340/2015
Sb.
o
zvláštních
podmínkách
účinnosti
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9.

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je sepsána v 2 vyhotoveních, z nichž kupující
obdrží 1 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.

Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace

záchranná sluzoa
o kraje
g a n íz a c s

/8, 779 00 OLOMOUC

V Praze dne

3 1 10 2013
"

"

M E D S O L s.r.o.
.......... .........

(1)

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

za Medsol s.r.o.
Michal Baroš, jednatel

Příloha č. 1 kupní smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ
Specifikace pro nákup 4 kusů přístrojů pro nepřímou srdeční masáž
Typ přístroje: LUCAS 3, výrobce JOLIFE A B
Parametry a příslušenství 1 kusu přístroje k automatické srdeční nepřímé masáži
- Bateriový pohon s výdrží jedné baterie min. 40 minut
- 1 ks náhradní baterie s maximální dobou nabíjení kratší než 4 hodiny
(s min. parametry viz baterie odrážka výše)
- Napájecí kabel (měnič/adaptér) 230 V
- Napájecí kabel (měnič/adaptér) 12 V
- Možnost dobíjení baterií externí nabíječkou
- Variabilita zdrojů energie
- Indikátor stavu baterie na ovládacím panelu
-

Možnost změny režimů frekvence 100/min a 30/2 po zvukové signalizaci
Garantovaná frekvence kompresí 100 +/- 5/min
Garance funkce komprese i aktivní dekomprese hrudníku, poměr komprese/dekomprese 50:50
Garantovaná hloubka komprese 5 cm
Možnost uživatelského přednastavení frekvence kompresí a hloubky kompresí
Schopnost přístroje ukládat data v paměti a možnost další práce s uloženými daty - to je schopnost
přenesení pacientských dat z nabízeného přístroje do stávající softwarové zdrojové databáze
záznamů KPR a EKG - CODE STÁT (tyto funkce je nutné demonstrovat v sídle zadavatele dle
předchozí domluvy do 7 dnů po podání nabídky)

-

-

Možnost souběžného použití 1 2 -ti svodového EKG
Možnost souběžného použití jednorázových elektrod pro defibrilaci
Možnost souběžné ventilace pacienta
Terapeutické funkce přístroje v souladu s doporučením AHA/ERC 2015
Možnost masáže během transportu do zdravotnického zařízení ve vozidle i vrtulníku
Možnost uchycení rukou pacienta k přístroji pro potřebu masáže během transportu (sada
aretačních pásků)
Zadní opěrná deska s rychlým uchycením a uvolněním od přístroje (malý rozměr, zádová deska jen
pod hrudník pacienta)
Vlastní obsluha přístroje jedním pracovníkem

-

Maximální rozměry celého balení (pro uložení ve vozidle/vrtulníku) 70x35x35 cm
Co nejnižší hmotnost do 8 kg včetně baterie
Možnost dodání držáku pro umístění do sanitního vozidla (splnění normy ČSN EN 1789+A2)

-

Přísavný zvon s tlakovým polštářem
Pevný ochranný obal s možností nesení v rukách a na zádech
1 ks náhradní zvon
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-

Ochrana IP krytí proti vodě a prachu minimálně IP 43
Minimální rozsah provozní teploty: 0 °C až + 40 °C
Minimální rozsah skladovací teploty: - 20 °C až + 70 °C

-

Manuál v českém jazyce
Prohlášení o shodě
Registrace zdravotnického prostředku v Registru zdravotnických prostředků ČR (SÚKL), doložené
písemným dokladem
Splnění normy ČSN EN 1789+A2
Splnění normy EN 13718-1:2014 část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané
v leteckých ambulancích

-
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