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uzavřená dle § 2079 a naši. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:
KUPUJÍCÍWI
Fakultní nemocnice Ostrava
sídlo: 17. listopadu 1 790/5, 708 52 Ostrava - Porubá
IC: 00843989 DIČ: CZ00843989 Qe plátcem DPH)
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 é.j. OP-054-25. 11. 90
Zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem
bankovní spojeni: Česká národní banka, č. ú. 66332761/0710

PRODÁVAJÍCÍM
obchodní firma: RADIOMETER s. r. o.
sídlo: Křenová 3, 162 00, Praha 6
IC: 28450817 DIČ: CZ28450817
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 142435
jednající: Ing. Zdeněk Holeček, jednatel
bankovní spojení: Deutsche Bank, Filiale Prag 6. Ú.: 3134600005/7910

Preambule

KUPUJÍCÍ a prodayajici uzaviraji tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru dodavatele veřejné zakázky
"Činidla a spotřební materiál pro stanoveni parametrů acidobazické rovnováhy, spojené s výpůjékou
acidobazických analyzátorů včetně UPS a softwaru pro vzdálenou správu analyzátoru spřislušensťvim".
která byla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek, úplatném zněni.

l.
Základní ustanovení

Prodávající se zavazuje kupujicimu dodávat zboží a převést na něj vlastnické právo a kupujici se zavazuje od
prodávajiciho zboží odebirat a zaplatit za něj sjednanou cenu, a to vše na základě podmínek stanovených touto
smlouvou.

4.

II.
Předmět a termín plnění

Předmětem plněni této smlouvy jsou opakované dodávky éinidel a spotřebního materiálu pro stanoveni
Parametrů acidobazické rovnováhy, uvedené v příloze 6. 1 této smlouvy (dále jen "zboží").
Součástí předmětu smlouvy je rovněž:

dodáni bezpeénostnich listů diagnostik, pokud se jedná o nebezpečné látky nebo přípravky (v listinné
nebo v elektronické podobě např. na CD) v českém jazyce,
dodán/uživatelské dokumentace (návody pro diagnostika a SZM) v českém jazyce (v listinné a v
elektronické podobě např. na CD),

Jednotlivé dodávky budou uskutečňovány na základě písemných objednávek kupujiciho, které musi
obsahovat specifikaci požadovaného zboží a počet kusů. Kupujici bude zasílat objednávky na adresu
prodávajiciho uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo faxem na faxové éislo prodávajiciho:
nebo e-mailem na e-mail prodávajiciho: office@radiometer. cz

Dodávky budou probíhat do 14 katendářnich dnů od doruéeni objednávky kupujicimu. Mimořádné dodávky
se prodávajici zavazuje dodat nejpozději do 48 hodin po obdrženi objednávky.

3.

Místo a způsob dodáni zboží
1. Místo dodáni zboží je Lékárna FN Ostrava. Náklady na dodáni zboži do mista dodáni hradí prodávajici.

,
Ke spl^.ér" °bjednávky docházi okamžikem dodáni zboží do mista dodáni, tímto okamžikem přechází na
kupujícího nebezpečí škody na zboží.
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3. Dodání zboží je kupující povinen potvrdit otiskem razítka a podpisem dodacího listu osobou k tomu
oprávněnou. Potvrzením dodacího listu kupující potvrzuje, že zboží bylo dodáno v množství a druhu
uvedeném na dodacím listu.

4. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží.
5. KUPUJÍCÍ je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjevné vady (zejména množstevni) je kupujici povinen

prodávajicimu oznámit ihned při převzetí a vyznačit je na dodacím listu. Vady skryté je kupující povinen
prodávajícímu písemně oznámit ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

IV.
Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v rozsahu expirační lhůty uvedené na obalu zboží. Minimální doba
expirace dodávaného zboží bude činit 12 měsíců. Změny délky doby expirace jsou možné pouze se
souhlasem kupujícího.

2. Možnost fixace šarží kontrolních materiálů na 18 měsíců.
3. Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit již při přebírání zboží kupujícím, musí kupující reklamovat na

dodacím listu, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.
4. V případě, že Je dodáno menší množství než to, které Je uvedeno na dodacím listu, má kupující právo na

doplnění chybějícího množství.
5. Při nesplnění sjednaných požadavků na vlastnosti zboží bude reklamace zajištěna dodáním zboží bez vad ve

lhůtě 24 hodin od doručení reklamace prodávajícímu.
6. V případě reklamace dodávaných reagencií a spotřebního materiálu z důvodu pochybnosti o kvalitě dodávky

bude zboží do 48 hodin vyměněno za jiné (nové), které nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na
aktuální stav průběhu reklamačního řízení.

7. V ostatním platí pro uplatňováni a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

v.
Cena a platební podmínky

1. Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené volánku II. této smlouvy bude prodávajícím kupujícímu
dodáváno za kupní cenu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy. Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje
veškeré náklady prodávajícího (včetně balení, dopravy do místa plnění, pojištění zásilky a cla).

2. Ke kupní ceně bez DPH bude připočítávat prodávajici daň z přidané hodnoty ve výši odpovidajici zákonné
úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Za zdanitelné plnění smluvní strany považují každou jednotlivou dodávku zboží, které prodávající dodá
kupujícímu na základě objednávky kupujícího.

4. Změna kupní ceny je přípustná pouze při prokazatelném navýšení cen surovin, paliv, energii, směnného
kurzu koruny vůči EURu o více než 5 %, případně při změně celních či daňových sazeb, a to pouze
v procentuální výši shodné s tímto navýšením, a to pouze po písemném souhlasu kupujícího.

5. Cena jednotlivého zdanitelného plnění bude fakturována. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat
veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dále budou
obsahovat Číslo smlouvy prodávajícího a kupujicího. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu.

6. Faktury budou vystaveny po dodání zboží do Lékárny FN Ostrava a budou splatné do 30 dnů od jejího
vystavení.

7. V připadá, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je kupující oprávněn ji do dobyjeji
splatnosti vrátit prodávajícímu. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této
nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.
Sankční ustanovení

1. Kupujici se zavazuje při prodleni se zaplacením faktury zaplatit prodávajicimu úrok z prodleni ve výši
stanovené předpisy občanského práva.

2. Prodávajici se zavazuje při prodleni splněním uhradit kupujicimi smluvní pokutu ve výši 0, 1% z ceny
nedodaného zboží za každý den prodleni,

3, Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí druhá smluvní strana vedle škody, která jí vznikne porušením povinnosti,
na něž se vztahuje smluvní pokuta.

Vil.
Doba trvání a způsob ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou,

2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědi učiněnou kteroukoli ze smluvních
stran i bez uvedeni důvodu. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručeni výpovědi druhé smluvní straně.
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3.
,
? cfl?^ob. u. tn'án'. tét° smlou*'y "a dodávky činidel a spotřebniho materiálu prodávajici vypůjéi bezplatně

(dle § 2193 občanského zákoníku) kupujicimu přístrojovou techniku.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemné, a to formou číslovaných dodatků.
Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno.
Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se ňdi ustanoveními občanského zákoniku a ostatnich
obecně závazných právních předpisů.
Smlouva bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném zněni, prodávajici
souhlasí s uveřejněnim plného zněni smlouvy, včetně usech jejich změn a dodatků.

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejněni
v Registru smluv.

Příloha é. 1 - Cenová tabulka

1.
2.
3.

4.

V Ostravě dne <". ̂ ' 2tó° V Praze dne 16. 3. 2020

akultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havriant. MHA

ředitel

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

17. listopadu 1790, 708 52 Ortfav>-Poruba

Tul. :+420 597 371 111. Fa*:+<20 5S6S17 340

RADIOMETER s. r. o.
Ing. Zdeněk Holeček

jednatel

nAD^OMETER ^jl
Křenová 3, 162 00 Prsha 6

Tel. 220 400 300/301
Fax. 220 400 302 R

sir. 3
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CENOVÁ TABULKA

-^!a^c'w^bm 'rate"á! pr.° stano''eni parametrů acidobazické rovnováhy, spojené s výpůjčkou
acidobazickych analyzátorů véetně UPS a softwaru pro vzdálenou správu analyzátorů s
příslušenstvím
ORN-14/19

Název veřejné zakázky:

ČisloVZ ve FN Ostrava:

TABULKA c. 1: Souhrn cen reagencií, kalibrátorů, kontrol a spotřebního materiálu k 7 ks analyzátorů

Název položky plněni +
dodavatel uvede obchodni název

|Spotfební materiál pro stanovení testu (pH,
|pC02. p02, Na+, K+, CI-, iCa2+. glukóza, laklát,
'celkový hemoglobin (ctHb), bilirubin, saturace
hemoglobinu kyslíkem s02, hemalokrit, deriváty
hemoglobinu F02Hb. FCOHb. FMetHb, FHHb
včelně automatické kontroly kvality 3x denně na 7
analyzátorech)*

Cena

za měrnou jednotku
(1 test)

bez DPH za 4 roky
pro 1 analyzátor

72, 33

Výše DPH v
%

21

Cena

za měrnou jednotku
(1 test)

MC. DPH za 4 roky
pro 1 analyzátor

87, 52

Předpokládaný
celkový počel

testu za 4 roky pro
1 analyzátor

22860

Cena celkem bez DPH za

předpokládaný počet
provedených testů za 4
roky pra 1 analyzátor

e=a x íl

1 653 463. 80

při kalkulaci je nutné zohlednit počet požadovaných analyzátorů (tím je myšleni kalkulace pro klidy pnstro) zvluf po 5715 testů

Cena celkem vč. DPH za

předpokládaný počet
provedených testů za 4

rokypra 1 analyzátor

f=cxd

2 000 707, 20

CELKOVÁ nabídková cena

bez DPH za předpokládaný
počet provedených testů za

4 roky pro 7 analyzátorů

=ex7

11 574246.60

,édzkMa,"n'lbnt.h°dn°"t ni""dky'"° neir"ž5' ce'k°''é nab"fk°vé ceny bez Df'H 2a "tedPouádan> Poiet bděných lestt za 4 roky. ktOTu uohazet u..d, . tebulce t. l >, sloupci g).

ve sloupcích a, c uveďte cenu s počtem desetinných míst, který bude fakturován;
ve sloupcích e, f uveďte částku zaokrouhlenou na dvě desetinná místa:

.s:sas^i^^^^ss ss^, '^^ds^ušenoa"8e spaným 2aokrouhtouinlm <nezobra2enlm - ->"". . ".

TABULKA 6. 2: Položkový cenik, který zahrnuje ceny reagenc. i, kalibrace a spotrebniho materiálu uvedené dle tabulky é. 1

CELKOVÁ nabídková cena

vč. DPH za předpokládaný
počet provedených testů za

4 roky pro 7 analyzálorů

h-f>7

14 004 950, 40

Název položky plněni + katalogové čislo

iDOLPNl UCHAZEČ

|944.021 tHb kalibr, roztok (4 ampule)
|944-126 Nový Čisticí roztok s aditivem

1944-128 Kalibrační roztok č. 1 (200 ml)

|944-129 Kalibrační roztok č. 2 (200 m[)

;944-132 Proplachovací roztok (600 ml)

943-906 Deproteinizaéni roztok (100 ml)
945-603 Referenčni elektroda

Cena spotřebního
materiálu bez

DPH za M. J.

2051, 44

2 834, 20

2651. 63

2651, 63

2051, 44

1 727, 98

0. 00

Výše DPH
v%

21

21

21

21

21

21

21

Cena spotřebniho
materiálu vč. DPH za

M. J.

2 482. 24

3 429, 38

3 208, 47

3 208, 47

2 482. 24

2 090, 86

0, 00

M. J.

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

Spotřeba M. J. za

předpokládaný celkový
počet lestů za 4 roky pro 1

analyzátor

a

4

24

40

24

160

4

o

Spotřeba M. J. za

předpokládaný počet
provedených testů za 4

roky pro 7 analyzátorů

b=ax7

28

168

280

168

1120

28

Spotřeba M. J. za

předpokládaný počet
provedených testů za 1 rok

pro 7 analyzátorů

c=b/4

7

42

70

42

280

7
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