
Fukultni nemocnice Ostrava
; 7. listopadu 1790 708 52 Ostrava ^S^ "04/OVZ/./^-s, OftN-3.1, X. .. ".

^rene ,le S 1746 o^. 2 ^n. , 89^2 S. (c^ns^^
mezi:

OBJEDNATELEM
Fakultní nemocnice Ostrava
^'0: on1<74^Tapadu 179°'708P ostrava - P°r"ba

^i^;e1^^ednatel. n^^^^ni bank^'í ̂ "^61/0710
a

ZHOTOVITELEM
obchodní firma: S & T Plus s. r. o.
Sďo: ^N°nTO^Wrská MÍ'13e:T42TOi P^ha 4

25701576 DIČ: CZ2S7niR?K°" "-.,..
zapsaná v obchodním re, sffiku v^e'némM^tskv^ <., .̂ 1platcem DPH' -
ied.na"cl; RNDr Ivo Stmaď, )'ed"n°a'te'l" ""esISKym soudem v Pra2e °ddil C, vložka 62478.
bankovn, spojen,, ^^^e^ ̂ ^^ ̂  ^ ^^^

l.

-.o.. se ̂  ^ "" -e^d^S^^^ ". ̂_ _

' s=^ms.l;sasS??L- - >.<.^ " .".
Jedná sp n tvtn-Jedná se o tyto:

Obchodní název

Philips CX50"
typ

Philips CX50~
Umístěni ve FN Ostrava"

Kardiovaskulární odděleni
2 

^.5S?YY^s2^^^
íSŠ^S^í^iy S^íĚZ^^
^5^^s^^^e^^S55SS?

'
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Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790 708 ̂  Ostrava lv ' "c;s,'° °bj!d"atele: 004/OVZ/19/^ -s, ORN-34/19. X. U.stev. cfslo zhotovitele: - -. -. ". ^-r,.... ̂ . tas
'

:

sďbnýv^=^ =.^^^í ^SS%SS225

'. ̂  :^:, °: f:-OU^^SSL, .e.n" v . ". o... .
2- ̂ ^^^^^^^;^M-e;c;':1^^:,, ", "^
3' ̂ ^^l. ̂ ^ s^^^^sr - - - -

IV.
1 prerentívm, Proh"dk" a ^^^ISt ^^^c!ámpredmétu díla .

v rozsahu dle zákona Í. "2WWuTbs "mwwe'provádět " Pra'"deln>"=h intervalech dle požadavků . yrobce a
2 

^S^^SSng^%^S^ katendářni d- te -e". . anzen, . ez po.^

'.. ̂ ^^s'ss'w^s':s?';-:'^^~''w-'
4 sss^^^^^^^^s^^^^^

7dhLa,, ^k°róe.mm. Tauy.'ob'ednate'l"P'^'e^

^Původním stavu a je oprávněn vyuétoraťd"oio ^ró"nu^laandaye'e s °pra''°u predá zh°to<tel-ZP" objednatel;

5. M, s.o p^nenue . "sté ,ns,alace pnslusnyc. pns.^u za^n:"ch do této s., ouvy.

"

23. '^e^ado30^nů od ieiiho dorueeni na adresu: ̂"-ce1@^. cz.
. ^^^-^::^. ^...

"Nab;dk°^ cena cell<em vc. DPH S'..^
(účastník ZŘ uvede nabiďkom^enu za 1 mk) 13 °68'' Kč

-v-Pau6á<m<eflfrje-eb8ažeFKal<é;

(eftfrvě-BPN

. =::=s:2:Srr'n<"-"-a"---.
" SSS^^sysys^s^svK^sK
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Fakultní nemocnice Ostrava
; 7. listopadu 1790. 70X <!7 Ostrava ev. číslo objednatele: 004/OVZ/19/^ -S. OŘN-34/19. X. část

ev. číslo zhotovitele:

6' 

^^^^y^^^^c^^. ^Si^w^^-im'am^tyto změny). '"''"' -"-"*-"'"' "l°"c"1 " Preacnozi kal. rok, a to pouze v procentuální výši nepřesahujtei

7 ^^^^e^^^vitele a ob'edna^ P-e^é. plněn,, cenu dNa, částku
8. Platby budou probíhat výhradné na účet zhotovitele uvedeny v záhlaví- této smlouvy.
9 iÍa^^^b^^^^^eS^^^^^d^oPravně", ^° ^neboi opravené7akturybeži'nová°lh 'ůta"suptól'noastaKreru "ea°statků buď°Pravi nebo vystaví novou. U'teto nove

VI.
Sankční ustanovení

1 ^^^^^^n^íS. se-zapIa:e^^k^"^plati* 2hotoviteli úrok 2 ^"' - vyš,
2 7SS^f^^^ ̂ °^^^sss"^, ^h^^ednatel-sjednané touto smlouvou'"'"""""' " ^"UI°'"rel zavazul< zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vyš7cenydiFa

3- ̂ ^t^^^tu'SS^^|^t^^", ^^, c1, '^-jednatel na zho.ovi. el,
^°uvl"ak^'rnKUP^d!^^azaSp°^etpda^
nezďpoc^va^°VY'^'^ ^s"ss '^^pz^n^a^?^JO hoto^mse ^"se
Do časového limitu'se~nepoc"i^s^buotac"npe'duéTTel^ ^eJ<,a,Lna, lchva!.en'-.ce'1("'e.".abldky na "ahradniďíl'
^ikr^pnpadéu"^p^^^ s^ "^Í^c""^^ u^l, sv^ '^míísmi^^
v minimálně stejné konfigura"^"" "p""'y p'°aavaj":l zaPŮ'ei objednateli náhradní přistroj stejného"iypu

4- s^^;:s^^^^smlouvé za')latí zh°*°"-' vedle škody, Mé. vzn.ne objednáte,,
Vil.

1 . ̂ s^r kva"tu iím prouedených Pr-^^^°"vy po dobu 6 .éslcu od da. a předán, d, la bez
2. Připadne reklamace odstraní zhotovitel do 3 dnů od Jejich uplatnění na vlastní náklady.
3' ^^neni po'"nen d"°prevzft ''okud vadys^ ° sobe nebo ve spojen, 3 "ny., budou bran,, radné.u

1.

2.

3.

4.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

smlouvat'udezuereiněna ďe zákona '. 340/2015 sb . ° re3istru smluv. - všech iejich z.én a dodaM.
Veškeré ̂ény a doplňky této smlouvy je možné činit pisemné, a to formou cislcvanychdodaťkň"
^^^=^^^^%^^^^, ^^^. ^p.. o.
^^^^. ^xs"neupravené se "ď ustanovenimi obeanského z^^ a ostatních

V Ostravě, dne 1^1 zC 1;]

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiřj Havriant, MHA

ředitel

Praze , dne l^-^-'io^

S&TPIuss. ro.
RNDr. Ivo Strnad

jednatel

WVi;ť'. yi ^, j;i, , ,

Str.3

Kateřina Onderková

Kateřina OnderkováKateřina Onderková

Kateřina Onderková




