
FN Motol - Dodávky samoexpandibilnich stentů kompatibilních s 0,035" vodiči.

Kupní smlouva č. 75/18

Smluvní strany

1. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. S r. O.
se sídlem: K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3, Strašnice
IČ: 25112015
DIČ: CZ25112015
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

zastoupená
zapsaný v Obchodním rejstříku vedenéni u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 50573
dále jen: ,,prodávající"

a

2. Fakultní nemocnice v Motole,
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
se sídlem: V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
IČ: 00064203, DIČ: CZ00064203
zastoupená:
dále jen ,,kupující"

Tato kupní smlouva je uzavřena v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 25. 2. 2019, kterou
podal do nadlimitní veřejné zakázky s názvem ,,FN Motol - Dodávky samoexpandibilních "
stentů kompatibilních s 0,035 vodiči", evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných
zakázek Z2019-002463, a v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník").
Obč smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost, jsou svéprávné a po vzájemném
projednání a shodně uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen ,,smlouva"):

I.
Předmět plnění

l. Předmětem této smlouvy jsou dodávky samoexpand]billlích stentů kompatibilních s 0,035"
vodiči.

2. Prodávající se zavazuje, že jako součást dodávky:
a) odevzdá zboží kupujícímu, a to v rozsahu uvedeném v objednávce a dle specifikace

uvedené v příloze č. l této smlouvy, včetně specifikace množství, jakosti, provedeni,
vlastností zboží apod. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoŠkozené, plně funkČní,
v nejvyšší jakosti poskytované výTobcen1 zboží a prodávající odevzdá zboží spolu se vŠemi
právy nutnýini k jeho řádnému a nerušenéniu nakládáni a užíváni kupujícím (,,zboží");

b) odevzdá kupujícímu součást a příslušenství zboží,
c) odevzdá kupujícímu rovnčž všechny doklady a dokumenty, které se k dodávanému zboží

vztahují, resp. informaČní materiál - produktový list (vždy jedenkrát v české jazykové
verzi), návod k použiti, prohlášeni o shodě, je-li kupujícím vyžadováno (,,doklady"),

d) umožni, příp. zajistí, kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží,
e) zaškolí obsluhu zboží na straně kupujícího, a to na vlastní náklady v místě a Čase urČeném

kupujícím (,zaškolení"),
(společně dále jen .,dodávka").
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3. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu za podmínek dle této
smlouvy.

4. Současně s touto kupní smlouvou bude uzavřena Smlouva o zřízeni a vedení konsignačnillo
skladu, která bude Nořit Přílohu č. 2 této smlouvy.

5. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu přijetí objednávky a její akceptaci, a to
nejpozději do 12:00 následujícího pracovního dne po doručení obdjednávky. Má se za to, že
prodávající přijímá objednávku v okamžiku, kdy je mu doručena.

6. Pro skutečnosti, které nebudou upraveny v konkrétní objednávce, platí ustanovení této smlouvy
a příslušná ustanovení občanského zákoníku

7. Kupující v průbČhu trvání této smlouvy umožňuje na základě písemné dohody fomiou Dodatku
ke Kupní smlouvě s prodávajícím dodávku i jiného typu zboží, pokud se jedná o inovovaný
produkt, kteíý je zároveň:

a) shodné, či vyšší kvality než dodávaný typ a svými parametry splňuje minimální požadavky
kupujícího stanovené v příslušné části zadávací dokumentace a

b) kupující s dodávkou tohoto nového zboží souhlasí a
c) nedojde k navýšení ceny.

II.
Rozsah plnění

Prodávající umožní kupujícín)u nakoupit u něho v době účinnosti
v rozsahu daném potřebou kupujícího vyplývající z jeho aktuálních
položek s ohledení na skladbu svých pacientů.

této smlouvy zboží
potřeb jednotlivých

l.

2.

3.

l.

III.
Způsob plnění

prodávající umožni kupujícímu odebírat zboží na základč dílčích písemných objednávek,
vystavených v souladu s podmínkami této smlouvy.
Prodávající umožni kupujícímu odebírat zboží z konsignačního skladu zřízeného v sídle
kupujícího na základě Smlouvy o zřízení a vedeni konsignačního skladu.
Kupující rystaví prodávajícímu yýdejku o odebraném zboží z konsignačního skladu a zároveň
vystaví objednávku na doplnění zboží do konsignaČního skladu.

IV.
Podmínky dodávek zboží

Smluvní strany se dohodly, že dodávky zboží podle dílčích objednávek kupujícílio budou plnit
následující podniinky:
a) Zboží

· prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat zboží, které splňuje všechny
vlastnosti a požadavky stanove11C obecně závamými právními předpisy, upravující
kvalitu a beu)ečnost zboží při jeho používání, dále bude zboží splňovat požadavky
vyplývající ze zadání veřejné zakázky uvedené v záhlaví této sinlouvy.

· Doba použitelnosti (exspirace) zboží uvedeného v příloze Č. l této smloury, bude činit
v okamžiku dodání minimálně 12 měsíců. Prodávající potvrzuje, že při dodržení
podniínek stanovených prodávajícím v návodu k užívání si dodané zboží uchová
užitné vlastnosti, popsané v průvodní dokumentaci po celou dobu své použitelnosti.

· Prodávající může dodat zboží s kratší dobou použitelnosti jen po předchoziin
piseníném souhlasu kupujícího.
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b) Kupní cena

· Pro dodávky uskuteČnčné na základě objednávek podle této smlouvy jsou kupní ceny
jednotlivých položek stanoveny v souladu s yýsledky výše uvedené veřejné zakázky.
Tyto kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. l této smlouvy.

· Uvedené kupní ceny zahrnují veškeré náklady spojené s dodávkou zboží do okamžiku
jeho odběru kupujícím z konsignačního skladu založeného a vedeného podle Smlouvy
o zřízení a vedení konsignačního skladu.

c) Platební podmínky
· Pro jednotlivé daňové doklady (dále jen Jaktury"), vystavené prodávajícíni na

základě výdejky o odebraném zboží z konsignačního skladu platí, že kupní cena za
odebrané (vydané) zboží je splatná do 60 kalendářních dnů od data zdanitelného
plněni za předpokladu, že je doručena kupujícímu nejpozději do 10 dnů od jejího
vystavení.

· Fakturace bude provádČna v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
Faktura musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti a též i odkaz na číslo této
smlouvy, číslo výdejky o odebraném zboží z konsignačl1ího skladu, název veřejné
zakáZky - FN Motol - Dodávky smnoexpandibilnich stentů kompatibilních s 0,035"
vodiči. a evidenční číslo zakázky: Z2019-002463. Na každou výdejku o odebranéni
zboží z konsignačního skladu bude prodávajícím vystavená jedna faktura. K faktuře
musí být přiložena kopie výdejky odebraného zboží z konsignačního skladu,
potvrzená prodávajícím. Faktura bude zaslána na oddělení nákupu SZM FN Motol.

· V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné
údaje nebo nebude přiložena odpovídající výdejka, je právem kupujícího takovou
fakturu do uplynutí doby splatnosti vrátit. prodávající podle charakteru nedostatků
fakturu opraví nebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta
splatnosti.

d) Dodací podmínky
· Dodáníni zboží se rozumí jeho převzetí z konsignačního skladu kupujícím. Místem

plnČní jednotlivých dodávek zboží uskutečněných podle dílčích objednávek na
základě této smlouvy je konsignační sklad kupujícího v místě jeho sídla.

· Prodávající se zavazuje dodat zboží uvedené v příloze č. l. této smlouvy do 24 hodin
od akceptace (potvrzení) piseniné objednávky. Prodávající se zavazuje akceptovat
piseninou objednávku (potvrdit kupujíciinu objednávku) nejpozději do 12:00 hodin
následujícího pracovního die po doručení objednávky.

· Prodávající potvrzuje, že je schopen v nálChavéni případě zajistit, aby zboží uvedené
v příloze č. l této snilouyy, bylo mimořádně dodáno do konsignačního skladu do 12
hodin od akceptace písemné objednávky.

· Dodávka zboží musí být konípletní. Za kompletní je považována, je-li ke zboží
přiložený dodací list i v elektronické podobě obsahující název zboží, katalogové číslo
a množství jednotlivých položek. Podmhiky příjmu zboží na dsklad blíže upravuje
smlouva o zřízení a vedeni konsignačního skladu. Součásti každého originálního
balení musí být příbalový informační leták-návod k použití-v českém jazyce a
v souladu s dalšími zákonnými požadavky,

· Prodávající zřídí v sidle kupujícího konsignační sklad a tento vybaví zbožím,
nejpozději do 30 dnů od uzavřeni kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení a vedeni
konsignačního skladu.
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e) Vlastnictví zboží
· Vlastnické právo ke zboží včetně obalu přechází z prodávajícího na kupujícího

okamžikem jeho odbčru kupujícím z konsignačního skladu.
D Záruční podmínky, reklamace

· Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba
Činí minimálně 2 roky a to od okamžiku odběru zboží kupujícím z kosignačniho
skladu.

· Kupující je oprávněn reklamovat skryté vady jakosti, a to po celou dobu použitelnosti
zboží. Při yýskytu vady ninožstvi nebo Aevné vady jakosti postupuje kupující podle §
2099 občanského zákoníku.

· V případě reklamace zboží z důvodů pochybnosti o jakosti dodávky vymění
prodávající zboží bezodkladně za nové, bezvadné, bez ohledu na aktuální stav průběhu
reklamačního řízení.

" Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem. Pokud kupující reklamuje
jiným Ľpůsobem (faxem, elektronickou poŠtou apod.), niusí takto uplatnčnou
reklanlacl potvrdit doporučenýni dopiseni. Pro posouzeni, zda reklamace byla
uplatněna v době použitelnosti zboží, je rozhodné datuni prvního podání.

· V připadč, že orgán státního dohledu nařídí staženi z používání určitý druh zboží, je
prodávající povinen toto zboží odebrat od kupujícího u)čt na vlastní náklady a uhradit
kupujícímu poměrnou Část kupní ceny, odpovídající ceně vráceného zboží. Právo na
náhradu újmy @ůsobené kupujícímu zůstává tímto ustanovením nedotčeno.

· Prodávající se zaručuje, že si vadnou dodávku (zboží) šáni na své náklady vyzvedne u
kupujícího a po vyřízení reklamace dodá zpět do sídla kupujícího,

g) Sankční podmínky
· Porušením smluvních povinností vzniká smluvním stranáni právo na náhradu újmy.
· Úhradou smluvních pokut není toto právo dotčeno.
· PoruŠí-li prodávající povinnost vyplývající z ustanovení ČI. I. odst. 5 této smlouvy

(akceptace objednávky) je povinen zaplatit kupujícímu sniluvní pokutu ve výši 1.000
kč za každý i započatý den prodlení.

· Neumožní-li prodávající kupujícímu odebrat zboží v souladu s dodací podmínkou
uvedenou v čl.lV. odst. l. písni. d) 2. a 3. odrážce, je povinen zaplatit kupujícímu
sniluvní pokutu ve rýši 1.000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

· Nezřídí-li prodávající v sidle kupujícího konsignační sklad, tak jak je stanoveno v ČI.
lV. odst. l. písm. d) 5. odrážce, je povinnen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 50 000 kč, a to za každý l započatý den prodlení.

V.
Doba trvání smlouvy

l.
2.

3.

Tato kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou - 24 měsíců.
Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnýnii zástupci obou smluvních stran a
účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").
Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí.
výpovědní lhůta se sjednává v délce l měsíce. výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po prokazatelném doručeni Yýpovědi na adresu druhé smluvní strany
uvedenou v záhlaví této smlouvy. výpovědi smlouvy se míní i výpověď' všech aktuálních
objednávek, pokud není ve výpovědi uvedeno jinak. výpovědí výlučně jednotlivé objednávky
se tato smlouva nekonči.
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VI.

l.

2.

3.

4.

Odstoupení od smlouvy
Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit stanovi-li tak obecně závazný právni předpis
a nebo pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušeni této smlouvy se
zejména považuje:
a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší než 60 dnů
po doručení písemného upozorněni Zlé strany prodávajícího na prodlení kupujícího se
splatnosti příslušné faktury,
b) na straně prodávajícího:
- v případě, že prodávající nedodá řádně a včas plnění dle této smlouvy, resp. dle objednávky,
- v případě, že zboží nebude splňovat požadované paramet'y.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nabízené zboží již nebude v číselníku
VZP.
Kupující i prodávající je mimo jiného oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud se
změní podmínky úhrady zboží z veřejného zdravotního pojištění.
Odstoupení podle této smlouvy musí být v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně.
ÚČinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé
sinluvní straně.

VII.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Závěrečná ustanovení
Prodávající není oprávněn bez předchozí písemného souhlasu postoupit pohledávku za
kupujícím vzniklou na základě této smlouvy ani postoupit tuto smlouvu.
Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou nebo
v souvislosti s objednávkami, uzavřenýini k plnění této smlouvy, budou řešit smírně,
přátelskou dohodou smluvních stran. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny
věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
Tato smlouva, objednávky, jakož i veškeré závaZky z nich vyplývající, se řídí právním řádem
České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená,
jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
Tuto smlouvu be měnit nebo doplňovat jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li výše uvedeno jinak.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejiin podpiseni přečetly, že byla ujednána
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozurmtelně, což potvrzují smluvní strany
svým podpisem.

Prodávající souhlasí s uveřejněním smlou\y kupujícím za účelem splnění povinností uložených
mu platnou a účinnou právni úpravou, a to zejména zákonem o registru sniluv, a dále pokyny a
rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Sniluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění, všech jejích náležitosti vC.
příloh, které jsou její nedílnou souČástí, v registru smluv.
Prodávající bere na vědomi, že kupující, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na
dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k infomiacím, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné,
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní
strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné ustanovení této smlouvy
ustanovením jinýin, platným, účinným, yyinahatelným, které svým obsahem a smyslem
odpm'ídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
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10. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech výtiscích včetnč příloh, majících platnost originálu,
přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno,

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha:

Příloha ke kupní smlouvě č.l - Seznam zboží s jednotkovými cenami
Příloha ke kupní sinlouvě Č.2 - Smlouva q zřízeni a vedeni konsignaČního skladu

" "aze d¥75"· 44. Lo qq

Ku jicí:

Fakultní nemo nice v Motole

V"ř'~.. dne, Ad .Rej Ajj k%

Prodávající:

BS PRAGUE MEDICAL CS, spoL s r. o.
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Přňoha Č.1 Kupní smlouvy I

FN Motol - Dodávky samoexpandibilních stentů kompatibilních s 0,035" vodiči.
č.j.: 75/18

Seznam zboží s jednotkovými cenami

PředmČt plnění : Samoexpandibilní stenty kompatibilní s 0,035" vodiči

Samoexpandibilní . Třída Sazba
stenty kompatibilní Obchodní název Katalogové číslo Výrobce Kod , Kupni cena za ks Samostatne Kúpni cena za DPHm'ry b,, DPH v KČ DPH v Kč ks s DPH v KČ

,,s 0,035" vodiči VZP ,izika v ,
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Sanioexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- KČ 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilni .
stent QptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- Kc 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní . ,
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- Kc 2 909,25 KČ 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní . .
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- Kc 2 909,25 Kč 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- Kc 2 909,25 Kč 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb I9 395,- Kc 2 909,25 Kč 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- Kč 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni OptiMed GmbH 53632 1Ib 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
stent
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni .
stent 7x80/75cm OPT 8607-6080 QptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15



Příloha Č.1 Kupní smlouvy
FN Motol - Dodávky samoexpandibilnich stentů kompatibilních s 0,035" vodiči.

č.j.: 75/18

Samoexpandibilní
stent QptMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- Kč 2 909,25 KČ 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GínbH 53632 1Ib 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni .
stent OptiMed GnibH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- Kč 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni
stent OptiMed GmbH 53632 1Ib 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- KČ 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní .
stent OptíMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed Gmbll 53632 lib 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 Tib 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed Gmbll 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilni OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ i:

2 304,25 Kč 15

2 304,25 Kč 15

2 304,25 Kč 15

2 304,25 Kč 15

2 304,25 Kč 15

2 304,25 Kč i:
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Příloha Č.1 Kupní
FN Motol - Dodávky samoexpandibilnich stentů kompatibdnich s 0,035

čj.: '

stent 9x80/75cm
Samoexpandibilní S
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909.25 Kč 22 304,25 Kč l
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 1Ib 19 395,- Kč 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ l
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GnibH 53632 lib 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ l
Samoexpandibilni
stent OptiMed GnibH 53632 lib 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilni
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni .
stent OptiMed GinbH 53632 llb 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní l,
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Sanioexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 1Ib 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní . "
stent OptiMed GmbH 53632 JIb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- KČ 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15 ,
Samoexpandibilni .
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Sanloexpandibilni
stent l QptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- Kč 2 909.25 Kč 22 304,25 Kč 15 ,
Samoexpandibilni
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni
stent OptiMed GmbH 53632 llb 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 KČ 15

stent 9x80/75cm
Samoexpandibilní S
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909.25 Kč 22 304,25 Kč l
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 1Ib 19 395,- Kč 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ l
Samoexpandibilní .
stent OptiMed GnibH 53632 lib 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ l
Samoexpandibilni
stent OptiMed GnibH 53632 lib 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilni
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni .
stent OptiMed GinbH 53632 llb 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní l,
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Sanioexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 1Ib 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 JIb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- KČ 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilni .
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Sanloexpandibilni
stent l QptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- Kč 2 909.25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilni
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni
stent OptiMed GmbH 53632 llb 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 KČ 15
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Samoexpandibilní .
stent OptiMed GmbH 53632 Ilb 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 Kč 15
Samoexpandibilní
stent OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilní .
stent OptiMcd GmbH 53632 1Ib 19 395,- Kč 2 909,25 Kč 22 304,25 KČ 15
Samoexpandibilni
stent 1 OptiMed GmbH 53632 lib 19 395,- KČ 2 909,25 KČ 22 304,25 KČ 15

Datum: 10.10.2019

Podpis o y oprávněné jednat jménem či za
prodávajÍcÍho

g

F



r"" Příloha Č.2 Kupní smlouvy

Smlouva o zřízení a vedení konsignačního skladu č. 75/18
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve mění pozdějších předpisů

(dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

] . BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. S r. O.
se sídlení: K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3, Strašnice
IČO: 25112015, DIČ: CZ25112015
zastoupená:
zapsaná v Obc11odnín1 rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 50573
dále jen: ,,Společnost"

a

2. Fakultní nemocnice v Motole,
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
se sídlem: V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
zastoupená:
dále jen nFN Motol"

dále společně také jen jako ,,smluvní strany" nebo samostatně ,,smluvní strana"

Sinluvní strany se na základě úplného a vzájemného konsensu o všech dále uvedených ustanoveních
dohodly postupovat níže uvedeným nůsobenl podle této snilouvy.

I. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu (dále jen ,,smlouva") je umožnit
FN Motol způsobem, v rozsahu a za podmínek níže popsaných okainžitC použití zboží
Společnosti specifikované objednávkami FN Motol doručenými Společností v dobč platnosti této
smlouvy. Tato smlouva je uzavírána v souvislosti s obchodním stykein Společnosti a FN Motol.

II. Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je beu)latné uložení zboží Společnosti specifikovaného v Seznamu zboží,
který tvoří přílohu č.l Kupní smlouvy č. 75/18 (dále jen ,J'říloha č. 1" a ,,Kupní smlouva"),
v konslgnačníln skladu FN Motol (dále jen ,,sklad"), popsaném v ČI. III. této smlouvy. Společnost
se zavazuje umožnit FN Motol okamžité použití zboží uvedeného v Příloze Č.1 Kupní smlouvy a
FN Motol se zavazuje dbát na to, aby bylo toto zboží uloženo podle pokynů Společnosti
v podmínkách odpovídajících skladování zdravotnického inateriálu, a užívat toto zboží v souladu
s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.

2. V případě Qištění neplatnosti kÓdu zboží v čísehiiku vydávaném pro zajištění úhrad zdravotnícli
služeb (ZUM) (,,VZP kód zboží'), zavazuje se Společnost neprodlenč o této skutečnosti
infonnovat FN Motol, a to v průběhu trvání sniluvního vztahu. Tato výše uvedená povinnost
neplatí, pokud zboží/předmět plněni nepodléhá rykazováni ZUNI a není/nemusi být zařazeno v
Číselníku VZP.

3. V případě zjištěni neplatnosti VZP kódu zboží v průběhu trvání smluvního vztahu, vyhrazuje si
FN Motol právo nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele.
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III. Zřízení konsignačního skladu

Příloha č.2 Kupní smlouvy

Sklad zřizuje FN Motol ve svém sídle, v prostorách Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN
Motol.

IV. Požadavky na vybavení konsignačního skladu

l.

2.
3.

4.

5.

FN Motol je povinna skladovat zboží Společnosti tak, aby bylo dostatečně chránčno před
poškozením a zabezpečeno proti odcizení.
Zboží Společnosti musí být uloženo odděleně od ostatního zboží.
Skladováni zboží bude zajištěno v podmínkách obvyklých pro skladováni spotřebního
zdravotnického materiálu.
Společnost se zavazuje si zboží uložené ve skladu FN Motol pojistit proti zničeni, poškozeni a
odcizeni.
FN Motol pověřila vedením skladu (dále jen ,.správce skladu") svého zainěstnancc st.s

v. Skladovaný sortiment zboží

1.
2.

3.

4.

Ve skladu může být uskladněn pouze sortiment zboží uvedený v Příloze Č. l
Společnost smi mít uloženo ve skladu FN Motol pouze takové zboží, které
kladené na zboží právními předpisy platnými v České republice.
Zboží Společnosti určené pro skladování ve skladu FN Motol musí být
způsobem, resp. podle požadavků FN Motol upřesněných v objcdnávce,
jakékoliv poŠkození nebo meliodnocení.

Společ11ost poskytne FN Motol číselník dodávaných položek obsahujících
strukturovaný kód EAN, název přípravku, kód VZP (pokud
Číselník bude poskytnut ve fomiátu xml nebo xIs
V případě, že Společnost používá jiný čárový kód než strukturovaný
Společnost popis Čárového kódu a jeho vzorek.

Kupní smlouvy.
splňuje podininky

baleno obvyklým
vylučujicíni jeho

katalogové číslo,
je přiřazen).

nebo csv.
EAN, poskytne

vi. příjem zboží na sklad

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Společnost je povinna doplňovat zboží do skladu FN Motol, a to na základě objednávky
vystavené FN Motol. Objednávku posílá FN Motol Společnosti elektronickou poštou,
doporučeným dopisem nebo faxeni. Společnost se zavazuje objednávku obratem
potvrdit/akceptovat, a to nejpozději do 12:00 hodin následujícího pracovního dne po doručení
objednávky.
Společnost potvrzuje, Že je schopna zajistit, aby jednotlivé položky z Přílohy Č. l Kupní
smlouvy byly dodány do skladu do 24 hodin, v naléhavých případech do 12 hodin od
akceptace písemné objednávky vystavené FN Motol.
Správce skladu ověří dodávané innožství zboží a potvrzeníní dodacího listu je převezme na
sklad. V případě, že dodané ninožství zboží neodpovídá množství uvedenému na dodacím
listu, zaznainená správce skladu skutečný stav a se Společností projedná zjištěné nedostatky a
případně uplatní reklamaci. Vykazuje-li dodávané zboží zjevné vady jakosti, učiní o toni
správce skladu zápis na dodacíni listu a vadné zboží nepřevezme.
V případě, že Společnost není schopna doplňovat sklad FN Motol dohodnutýin sortimentem
zboží, je povinna neprodleně písemně uvčdoniit o této skutečnosti FN Motol.
Smluvní strany se dohodly, že Společnost poprvé dodá zboží do skladu FN Motol do 30 dnů
od podpisu této smlouvy, a to na základě akceptace písemné objednávky FN Motol, vystavené
po předchozím odsouhlasení rozsahu poprvé dodávaného zboží oběma smluvními stranami.
FN Motol požaduje elektronické potvrzeni objednávek, tedy jejich akceptaci, dle současné
legislativy. Elektronickým potvrzením objednávky, akceptací objednávky, se rozuiní:

a) e-mailové potvrzení - Potvrzení objednávky bude zasláno enlaileln do předem
definované einailové adresy dodavatele. V předmětu emailu bude text oddělel1ý
mezerami ve fonnátu - Oxxxxxx, kde xxxxxx je číslo objednávky,
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b) CLink,, XMit, InfoLink - Potvrzení objednávky bude zaslané přes CLink nebo
XMit nebo InfoLink pdf souborem, kde název souboru bude ve fonnátu
"POxxxxxx.pdf", kde xxxxxx je číslo objednávky,

c) Xml - Potvrzení objednávky bude zasláno xml souborem
"povrzeni_xxxxxxxxxx.xinl",kde xxxxxxxx je číslo objednávky. E-mail bude
zaslaný do předem definované e-mailové adresy

VII. Povinnosti stran při skladování

1.

2.

FN Motol je povinna po vzájemném projednáni a dohodě ohledně terminu umožnit
zaměstnanci Společnosti přistup do skladu zboží za účelem kontroly stavu a množství zboží
Společnosti uložaiého ve skladu. V případě zjištění nedostatků při inventuře bude vyhotoven
a zástupcem Společnosti a FN Motol podepsán zápis, ve kterém budou zjištěné nedostatky
přesně specifikovány.
FN Motol je povinna sledovat dobu exspirace (použitelnosti) uloženého zboží a je povinna
čerpat zboží ze skladu s nejkratší exspiraČní dobou tak, aby se maximálně zamezilo jeho
případnému znehodnoceni. Společnost se zavazuje vyměnit zboží, jehož doba použitelnosti se
zkrátí na 5 ničsíců, za nové. Společnost se zavazuje, že exspirační doba zboží dodávaného do
konsignačního skladu FN Motol nebude kratší než 12 měsíců.

viii. výdej zboží ze skladu

l.

2.

výdej zboží Společnosti ze skladu FN Motol se uskutečňuje podle potřeby zdravotnického
pracoviště, pro které je sklad zřízen. výdej zajišt'uje správce skladu.
Ke zboží odebranému ze skladu vyhotoví FN Motol výdejku a zároveň i písemnou
objednávku, které neprodleně zašle Společnosti, a to bud' elektronickou poštou, faxein, nebo
doporučeným dopisem. SpoleČnost po obdržení výdejky vystaví fakturu na odebrané (vydané)
zboží a tuto fakturu společně s kopií výdejky potvrzené zástupcem společnosti zašle oddělení
nákupu SZM FN Motol. Společnost dále obrataň písemně potvrdí (akceptuje) objednávku na
doplněni zboží do skladu postupem uvedeným v čl.Vl odst. l, 2 a 6 této smlouvy.

IX. Další ujednání

l.

2.

3.

Odpovědnost za ©ůsobenou újníu v souvislosti s plnČnim této smlouvy se řídí touto smlouvou
a obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkeni.
FN Motol je povinna neprodleně omámit Společnosti jakoukoliv událost, v jejímž důsledku
došlo k poškození či odcizeni skladovaného zboží, a dále poskytnout součinnost při určení
odpovědnosti za vzniklou újmu.
Veškeré irifonnace získané v souvislosti s plněním této smlouvy jsou důvěrného charakteru a
nesměji být kteroukoliv smluvní stranou sdČlovány třetím osobám s výjimkou případů, kdy tak
stanor·'í obecně závazný právni předpis. Společnost zajisti odbornou instruktáž zástupců FN
Motol dle z. Č, 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
včetně poučení yýrobcem, pokud se jedná o zboží, k jehož použiti je dle ustanoveni § 61 z. č.
268/2014 Sb., nutná instruktáž.

X. Platnost smlouvy

1.

2.

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou sinluvnich stran a
úČinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdčjších
předpisů (dále jen ,,zákon o regsitru smluv").
Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Kterákoli smluvní strana je oprávněna sinlouvu
vypovědět. výpovědní lhůta činí jeden iněsíc a začíná běžet pn'níin dnein iněsíce
následujícího po dni doručeni Yýpovědi. v případě, že druhá smluvní strana Yýpověd'
nepřevezme či doručení výpovědi jinak zmaří, iná se za to, že doručeno bylo třetím dnen] po
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Příloha Č.2 Kupní smlouvy

3.

4.

odevzdáni výpovědi k doručeni na poště v podobě doporuče11ého dopisu, a to na poslední
mámou adresu druhé strany této smlouvy.
V případě ukonČeni platnosti této smlouvy je FN Motol povinna provést, za účasti
Společnosti, inventuru a předat zbývající zboží uložené ve skladu Společnosti, a to písemně
do posledního dne měsíce, ve kterém smlouva přestala být úČinná.
Platnost této smlouvy je vázána na platnost KS č. 75/18 ze dne ....... ....(bude doplněno
zadava/e/em při po*isu smlouvy).

XI. Závěrečná ustanovení

1. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou, pokud nedojde k dohodě, budou
spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

2. ZávaZky z této snilouvy se řídí českým právem.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vyplývající a vznikající

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Společnost bere na vědomí, že FN Motol, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na

dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve mění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněniin smlouvy FN Motol za účelem splněni povinností
uložených jí platnou a účinnou právni úpravou, a to 7ejlnéna zákonein č. 340/2015 Sb,, o
registru smluv, ve mění pozdějších předpisů a dále pokyny a rozhodnutími Ministerstva
zdravotnictví České republiky.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této slnlou\y v plném mční, všech jejích náležitostí
vC. příloh, které jsou její nedílnou součástí v registru smluv.

7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je llebo se stane neplatné, neúčinné.
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná, vyinahatelná Smiuvni
strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné ustanovení této smlouvy
ustanovením jiným, platným, účinnýni, vymahatelným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

8. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, Z nich každý niá platnost prvopisu, přičemž FN
Motol obdrží dvě vyhotovení a společnost jedno vyhotovení.

9. Jakékoli zmČny či doplňky smlouvy a její přílohy jsou možné pouze se souhlasnýni projevem
vůle obou smluvních stran vyjádřeným písemnou formou.

S". 44. ZOM
dne, )D -\Cj. Ĺ'j)É\ V Praž ne:

BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r. o. Fakultní n inocnice v Motole
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