
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708^2_0strava
ev. číslo objednatele: 004/OVZ/19/ď^ -S, OŘN-34/19. X. Část )
ev. číslo zhotovitele:

Rg§]ryCBi3iCi

uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona c. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM
Fakultní nemocnice Ostrava
sídlo: 17. listopadu 1790. 708 52 Ostrava - Porubá
!č.\ 00.84398.9-^_ Dlc: C200843989 (je plátcem DPH)
Zřizovaci listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 é.j. bp-054-25. 11. 90
Zastoupena: MUDr. Jiřim Havrlantem, MHA. ředitelem
bankovnf spojeni: Česká národní banka, é. u. : 66332761/0710
(dále také jen "objednatel" nebo "FNO")

ZHOTOVITELEM
obchodní firma: S & T Plus s. r. o.
sídlo: Novodvorská 994/138. 142 00 Praha 4

I.ČL-_25701576 . Dlc:. CZ25701576" Qe plátcem DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddil'C. vložka 62478.
jednající: RNDr. Ivo Strnad, jednatel
bankovní spojeni: Československá obchodní banka a.s., č. ů. : 117460713/0300

Preambule
Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o poskytováni pozáručních servisních služeb na základě ws
v^be^^djivatete veřejné zakázky .. Ultrazvukové systémy's příslušenstvím "a to pro^eji"8^^^
;^Ílm. SJ',c"ov°^s°ndou. pro" od<:'-. kardi°y"sKulámi s pnsfusenstvim"" Ť'ato"verej'na'"°zatóz'krb 7a
vyhlášena podle zákona 6. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek^vpiatnem zněni.

l.
Základní ustanovení

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

Předmět plnění
1' l:'redmete. m.s'T"°"vy ie Poskytová"l pozáručních servisnich služeb formou paušální úhrady DFO níže

siriKované pristrojové vybaveni, které jsou umístěny ve FN Ostrava.
Jedná se o tyto:

3.

Obchodní název

Philips EPIQ

typ

Philips EPIQ

Umistěn! ve FN Ostrava

Kardiovaskulární odděleni

2' p°z.aruc"' pa"šahl. s,e""s, bez "áhradnlch dílů zahmiijp za obdobf 12 mésiců- všechny servisní za;
cest°, vne,. pre''e"l"'n'. proh"dky dte d°P°rueeni "yrobce véetné výměny doporuéenych''servisni7h''"kiťu

.

p,ř'.paděl_že, ie ''ýl'°bce d°.POrueuie). elektrickou revizi/kontrolu, garanci'zproTO2neni'zafizenílvel "ďnec:h"
Yestere, -protok°ly_°, preventivn. 'ch Prohlídkách a slektrických re;izich/1<on'trola'ch'~musi"'t>ýt"předá"n'v°'na
^sp 'nk. °ddeter" zdra'":)tnické techn]ky objednatele v periodických lhůtách~staniovených"výrob'ce'm"p^'cínai^

instalace.

zh°tovitel t'í'deiarant°, ''at technicky stav Pňstroje uvedeném výše podle technických parametrů udanít
vyrobcem^při dodržováni doporuéených postupů, kalibraci a preventivnichprohlidek"dre 'd^poru'ee'n"i w"rob'c^
pn používáni spotřebního materiálu dle specifikace výrobce.
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Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790. 70X 57 Ostrava ev. číslo objednatele: 004/OVZ/19/-^-S, OŘN-34/19. X. část

_ev. číslo zhotovitele:

4 ?S?^??^^^^^^. s:;,^^^, ^^?^^
ohroženo lerminove plněni zho^vÍt"eÍe"'° u'"u""1 z"°'°'"te" P"stup k seivisované technice tak, abyn'ebyio

^'Naslednanépráce poďe této smlouvy se obiednatel zavazu>e akceP(°- P°-e služby zhotovitele.
6-^^^, ^^:S^^ ^^^^^^se. sn.o

Í&Ji p^/s70;^OT;dTOreoka'B9D9°^a38eT4foOVO°UPrldhrais4UI^S^^
použije podrobn7v ,s"h"o^Ů°k ̂e'm^ te^fo"n"ni^^Í ZSd^r°Jf^^^
hodin denně" '' ."""""."'" " uo"c"i" lereronnimu éislu. Uvedené číslo je k dispozici objednateii'stale""2^

^ te rmín zahájeni: od pn, n, ho dne po uplynuti ^rumn"dop!y"zamzeni uvedených v el. II. odst. 2.
2 ^^Sd^^^n^^;^ni ^ -ésicu a poc, na-béze.-prvni. dne. .osice

3 ^s^t. ^^ ̂ ^^^srz hotoviteli. že na -

IV.

".r^s^S^^^^SSS-. S^^^.
2 ^n^^"odsSn3^%, SS^ katendámi dny ke zpr°TOZněni zař- "ez pot.^

3^=^^s^^^^^-^^^^^^^^
4' Ě ??r^i ̂ ^e^^^s^^^^s^^?enálu nebo -.

d"^a, d°koncenim'opravy/'ObjeodnTerp ^>?sThl7e^tJ>unh^s"°?dna^^^^^^
zhotoviteíe, ^oTudbudTmÍ'fo^)ueSnph?^edsnTn^h^^^^^
napadni-dity-'z~hotovteli"'V"príp"a^''unTs^h7a?u"aonb;p"d^prek^"^vi puv"odn, m's?ta;u'^e'oBprávvnep^v^to^rd uohoSuné^^dT'es°pravoupředa'izhs^^

5. Místo plněn, je v miste instalace příslušných pristrojů zahrnutých do této smlouvy.

v.
Cena a platební oodmír

1'^s^. s^^^S5?3^a^^s ach^-^n,
dodací listy. " '"""". ' """" """"" ť'uvBueny servisní zásahy, budou přilohou těchto faktury výkazypracea'

2. Faktura je splatná do 30 dnů od jejiho doručeni na adresu: efakturacel @fno. cz.
3. P-^nlcena za poskytován, pozárucnich sen,, sn, ch služeb za rok je stanovena v rozsahu dle el II.

S^0;3 cena bez DPH 35. 200. -.Ke
N ' k va cena celker" ve. DPH 42 M2. -K^f-

{účastník ZŘ uvede nabídkovou cenu za 1 rok) " '"'''
Vpaucalnírpnpjnobsazciil^ů,
sorvicní kitza

servíoní kíta

4. ̂ před^tul'nén?en'lsníkltynepředepisuje'tudiž v pausálni cené neni s- ̂ obsazen
4. Cestovné a ztrátové časy zhotovitel nebude účtovat.
5i 

S?^^^^SS^^S^"^^^dí, 2totmtel--a.u
v dodatku této smíouvy''"""'"' ' p"p°"c ^""""y leg'slat"'y nebo Předpisů výrobce bude toto zohledněno
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Fakultní nemocnice Ostrava
17. 1istopaduI790. 7ns 52 Ostrava ev. číslo objednatele: 004/OVZ/l 9,'Jt -s, OŘN-34/19. X. část

^v. číslo zhotovitele: - - . -. -",

6' S?^^S^ae:aSS. ^"^^"i, ^-1-'""-
tyto změny). ' -.--'. " ". °uc"' " preacnozi kal. rok, a to pouze v procentuálnj výii"nepfesahu7cÍ

7 ^^^^^. ^^vňele - Jednatele, p^.e. p.en,, cenu "a, cas.^
98:  ot^dZpro. b'hat.''ýhradně na úcet zhotovitele uvedený v záhlavi této sm'°"vy.

' á[^SSS^^^S^S^^--n^o ^
nebo opravené faktury běži'nova"lh'ute"spraťnoi'sťÍ'"er" "ec'°statRŮ buď °Pravi nebo vystav, noTOu"U'této no^

VI.
1- 

^S!p^^^^^S. sez^^fare n^au'zhotovi- 
"^ z P-len, ve vyš,

2'ISP?Ě^S=^^^^^ďoS=,, !^Nasem^edn-'esjednané touto smlouvou. '""' "" "' '"lu""c' 'aI'dz"Je zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vyš7cenydiFa

3' ?5^?S?^SS^^i^t^ s,2;e^. ^^u^ídna-"razh0^"
^J^^, z^ka^é"n'Plrod^^a^^ P^etpdTo'^ ̂ l^n
^a^!tara cas°''yi ůsek"^ ̂ ^^1'SS S^'^^k^CT!^'zer"_D^tohoto'pmu^:'^
D°., ras°*'ého "mit">e nepo'citá-sot)o'ta'"npe'ďěteTd^ ^.^na, s"chrate,n'. ce"<:"'é. nat'. 'dk>' "a náhradní" ďf l"
zfm"l. lp"paúerze^~^ ^ "s.1;^^ ̂ ^h"svatků_Nárok"na'smil ;;;^^^"
v minimálně stejné konfiguraci"" "'""' ť'uu'"'a'l(:' zaP")c] objednateli náhradní přistroj-ste')neho"'typ^

4 

s^sas^e0 smtouvě 2apla*i 2hotovitel vedte šk^ "- -^"e °^edna. e"

Vil.

1- ̂ ^n^"za kva"*u iim proveden^h P-. z^^ouvy po dobu 6 .esicu od data p.dan, d"a bez
z. ^pa!nerek^aceodstrani zhotouitel do 3 dnů od ie'ich upla'n-". vlastni na^ad,
3- ^^nenip°vlnenďtoprev2i^okud-. °sobéne.ove^en;^:, ^^"^

Vlil.
Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva bude zveřejněna dle zákona n .l4n;->ni K či. ..--,-

:: EEE==:Í=P=Z^^=""'U
: ̂ ^^^^^s^^^^, %,^:°:^ ^
4 

^^^^t^^su neupravené se řiď us*a-^^ .a. on.u a ostatní

V Ostravě, dne 2 /-IZ/?i>'1 .)
Praze

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiň Havriant. MHA

ředitel
jednatel

dne í'1-A'\. lů1<^
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