
 

KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

1. B. Braun Medical s.r.o. 

se sídlem: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 

IČ: 48586285 

DIČ: CZ48586285 

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

číslo účtu: 515293-009/2700 

ID datové schránky: 8tqqbm8, příjem datových zpráv: ANO 

zapsána v OR  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 17893 

malý/střední podnik: ANO 

jako prodávající (dále jen „prodávající“) 

 

2. Fakultní nemocnice Hradec Králové 
se sídlem:  Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 

zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c. – ředitelem 

IČ:   00179906 

DIČ:  CZ00179906 

bank. spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 60003-24639511/0710 

ID datové schránky:  v7zqi84 

jako kupující (dále jen „kupující“) 
 

I. 

Předmět smlouvy   
1. Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je závazek prodávajícího dodávat 

kupujícímu na základě pokynů kupujícího jednorázové sterilní operační sety – sety pro 

KATLAB používané na operačním sále při invazivním zákroku v katetrizační laboratoři 
v požadované kvalitě a složení, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen 
„zboží“), převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a závazek kupujícího 
řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu za něj sjednanou kupní cenu. 

2. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 14.7.2020, 

a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Jednorázové 
rouškování – Set pro KATLAB“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném 
řízení dle § 56 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
pod evidenčním číslem: Z2020-020251 a dále v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 
25.8.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

II. 

Odvolávky 

1. Zboží bude kupujícímu dodáváno postupně, a to dle potřeb kupujícího, na základě 
jednostranných právních jednání kupujícího (dále jen „odvolávky“ či jednotlivě 
„odvolávka“), jejichž prostřednictvím dá kupující prodávajícímu pokyn k částečnému 
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plnění této smlouvy. Odvolávky budou předávány prodávajícímu v pracovní dny od 6,00 
hod. do 15,00 hod., a to písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo 
elektronického objednávkového systému, ve výjimečném případě mohou být předány 
telefonicky. Každá odvolávka musí přesně specifikovat druh, množství a popř. balení 
zboží. 

2. Prodávající je povinen doručení odvolávky kupujícímu neprodleně písemně potvrdit. 

3. Odvolávka se stává pro prodávajícího závaznou, pokud kupujícímu nebylo na základě 
zaslané odvolávky ještě téhož dne doručeno ze strany prodávajícího písemné odmítnutí 
celého plnění nebo jeho vybrané části. 

4. V případě, že prodávající nemůže objednávku kupujícího splnit, je povinen nést náklady 
kupujícího spojené s náhradní dodávkou od jiného dodavatele za nesplněnou odvolávku. 

5. Kontaktními údaji prodávajícího pro doručování odvolávek jsou:  

 email: prodej.cz@bbraun.com 

 tel.: +420 271 091, fax: - 

6. Kontaktními údaji kupujícího jsou: 

 email: lekarozm@fnhk.cz 

 tel: 495 834 332, fax: 495 833 014  

 

III. 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit za převzaté zboží dohodnutou kupní cenu 
bez DPH ve výši podle ceníku zboží, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Tato kupní cena 
je maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího (dopravu do 
místa určení, pojištění, obal, ekologickou likvidaci a všechny ostatní poplatky). 

2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.  

3. Úhrada kupní ceny bude kupujícím prováděna bezhotovostním převodem na bankovní 
účet prodávajícího na základě daňového dokladu - faktury vystaveného prodávajícím 
podle dodacího listu. Fakturace bude prováděna vždy po řádném splnění dodávky.  

4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými 
a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto smlouvu, název 
veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; soupis příloh; kontaktní údaje osoby, 

která daňový doklad vystavila.  

5. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými 
vadami, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, 
přičemž v tomto případě se kupující nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Nová 
lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet 
prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury kupujícímu. 

6. Splatnost faktury činí 30 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. Platební 
povinnost kupujícího se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána 
z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. 

mailto:lekarozm@fnhk.cz
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7. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního 
spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho 
bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně 
z přidané hodnoty. 

8. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru 

nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, 
na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za 
nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.  

9. Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně 
z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet 
správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění 
závazku příjemce uhradit sjednanou cenu prodávajícímu. 
 

 IV. 

Dodací podmínky 

1. Kupující bude u prodávajícího iniciovat prostřednictvím odvolávek dodávky zboží podle 
svých aktuálních potřeb. 

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle odvolávky do místa plnění ve lhůtě 
do 2 pracovních dnů od doručení odvolávky prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.  

3. Běh dodací lhůty bude přerušen ve dnech pracovního klidu (tj. od soboty 0.00 hod. do 

neděle 24.00 hod. a ve dny státních svátků, vždy od 0.00 hod. do 24.00 hod.), tzn., že 
dodací lhůta ve dny pracovního klidu nepoběží, přičemž její běh bude pokračovat a 
zbývající část dodací lhůty proběhne po skončení dnů pracovního klidu. 

4. Prodávající se dále zavazuje dodávat kupujícímu zboží v množství a druhovém složení 
podle odvolávek kupujícího učiněných v souladu s podmínkami této smlouvy.  

5. Kupující si vyhrazuje právo neodebrat či překročit předpokládané množství uvedené 
v příloze č. 1 s ohledem na své potřeby a finanční možnosti.  

6. Kvalita zboží musí splňovat kritéria stanovená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 
7. Prodávající bude po celou dobu platnosti této smlouvy dodávat zboží se stejnými či 

lepšími kvalitativními vlastnostmi. 
8. Prodávající se dále zavazuje dodávat kupujícímu zboží, jehož minimální expirační doba 

ode dne dodání činí minimálně 24 měsíců. 
9. Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oddělení zdravotnického 

materiálu, budova č. 43, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové. 
10. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody přechází z prodávajícího na 

kupujícího v okamžiku, kdy mu je zboží předáno proti podpisu dodacího listu jeho 
oprávněnou osobou. 

11. Každá dodávka zboží bude vybavena dodacím listem. Prodávající je povinen vystavit a 
předat kupujícímu kromě dodacího listu v listinné podobě i dodací list v elektronické 
podobě vhodný pro zpracování v informačním systému MEDIOX (formát  pdk12 apod.). 
V případě, že se dodávka zboží skládá ze zdravotnických prostředků různých šarží, je 
prodávající povinen uvádět na dodacích listech počty kusů přípravků s každou šarží 
samostatně. 
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12. Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží 
v  množství nebo druhovém složení dle odvolávky, pokud zboží nebude v předepsané 
kvalitě a jakosti nebo bude zboží poškozené, nebo prodávající nedodá doklady nutné 
k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující 
v prodlení s převzetím zboží či s úhradou kupní ceny zboží. Prodávající má v takovém 
případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu zboží nové, v souladu s odvolávkou 
kupujícího. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení 
prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen. 

13. Dojde-li na straně prodávajícího k události, kterou prodávající nemohl předvídat ani 
předem ovlivnit, a jejímž důsledkem bude dočasná nemožnost dodávat kupujícímu zboží 
dle této smlouvy (např. porucha výrobní linky, živelní pohroma apod.), bude prodávající 
povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně informovat kupujícího (včetně popisu 
skutečnosti, která prodávajícímu brání v řádném plnění předmětu této smlouvy a odhadu 
doby, po kterou bude tato překážka trvat). V případě dle předchozí věty bude prodávající 
povinen písemně navrhnout kupujícímu (a to současně s oznámením vzniku překážky na 
straně prodávajícího) náhradní řešení. Náhradním řešením mohou být pouze dodávky 
kvalitativně shodného či kvalitativně vyššího zboží (ve srovnání se zbožím dle této 
smlouvy). Náhradní řešení může být prodávajícím realizováno pouze po jeho předchozím 
písemném odsouhlasení kupujícím. Pominutí překážky na straně prodávajícího je 
prodávající povinen kupujícímu písemně oznámit. 

14. Prodávající je povinen kupujícího informovat bez zbytečného odkladu o veškerých 
změnách týkajících se dodávaného zboží, např. změna katalogového čísla, názvu zboží, 
balení apod. Změna bude provedena na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

15. Prodávající odpovídá za to, že dodávané zboží je způsobilé k užití při poskytování 
zdravotních služeb v souladu s platnou právní úpravou na území ČR a je u něho, podle 
platných právních předpisů, posouzena shoda jeho vlastností v souladu s platnými 
právními předpisy s přihlédnutím k určenému účelu použití (tzn., že je na něj vydáno 
prohlášení o shodě); jinak prodávající odpovídá za všechny škody z toho vzniklé.  

16. V případě, že během trvání platnosti uzavřené kupní smlouvy, dojde ke změně platné 
legislativy, je dodavatel povinen předložit zadavateli prohlášení o shodě vydané 
v souladu s touto legislativou, 

17. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení zboží z používání, které prodávající 
dodal kupujícímu, je prodávající povinen toto zboží od kupujícího odebrat zpět na vlastní 
náklady a cenu tohoto zboží kupujícímu uhradit, případně po dohodě s kupujícím dodat 
zboží náhradní. 

18. Kupující neposkytuje zálohové platby. 

 

V. 

Smluvní sankce 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží či s dodáním náhradního zboží při 
reklamaci vad zboží kupujícím, nebo odmítne-li prodávající odvolávku kupujícího či její 
část, bude kupující oprávněn nakoupit zboží na volném trhu od jiného dodavatele za cenu 

na volném trhu obvyklou. Prodávající je povinen na základě penalizační faktury 

vystavené kupujícím uhradit kupujícímu rozdíl mezi kupní cenou zboží (včetně DPH) dle 

této smlouvy a kupní cenou zboží (včetně DPH) uhrazenou kupujícím za zboží z volného 
trhu. Nárok kupujícího na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen. Bude-li 

kupující postupovat dle tohoto odstavce, nebude to mít žádný vliv na jeho právo na 
úhradu smluvní pokuty. 
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2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, či s dodáním náhradního zboží při 
reklamaci vad zboží kupujícím, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. Nebude-li kvalita prodávajícím dodaného zboží odpovídat požadavkům na jeho kvalitu, 
které byly uvedeny v zadávací dokumentaci ze dne 14.7.2020 a vzorkům, které 
prodávající předložil ke své nabídce ze dne 25.8.2020 (dále jen „nekvalitní zboží“), bude 
kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každou dílčí dodávku zboží, v jejímž rámci bude kupujícímu nekvalitní zboží dodáno. 
Kupující je oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu i v případě, že převzetí 
dílčí dodávky zboží z důvodu nekvalitního zboží odmítne. 

4. Odmítne-li prodávající odvolávku kupujícího či její část, vyúčtuje mu kupující 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny zboží (bez DPH), jehož 
dodávku prodávající odmítl, a to za každý takový případ zvlášť.  

5. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat 
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. Při prodlení kupujícího s úhradou faktury nebude kupujícímu ze strany 
prodávajícího pozastaveno další plnění a prodlení nebude považováno za podstatné 
porušení smlouvy. 

6. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným dokladem (fakturou), splatnost smluvní 
pokuty činí 30 dní ode dne jeho doručení prodávajícímu. 

 

VI. 

Odpovědnost za vady zboží 
1. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po celou dobu trvání jeho 

exspirace, tj. minimálně po dobu 24 měsíců. 

2. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za řádně reklamované vady 
zboží: 

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží, 
b) právo na výměnu vadné dodávky zboží, 
c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných 

vad zboží. 

3. Prodávající je povinen řádně reklamované vady zboží bezplatně odstranit, vyměnit 
vadnou dodávku zboží či poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží 
odpovídající rozsahu reklamovaných vad zboží dle požadavku kupujícího, a to nejpozději 
do 24 hodin od uplatnění reklamace kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti pátým kalendářním dnem po datu nabytí její platnosti.  

2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na 4 roky ode dne nabytí její účinnosti.  

3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2. zákona 
č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

4. Mimo případy subdodávek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tj. prodávající není 
oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.  

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez 
uvedení důvodu doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta ze strany kupujícího 
činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta ze strany 
prodávajícího je možná až po uplynutí 12 měsíců, činí 6 měsíců a počíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
druhé smluvní straně. 

6. Kupující si vyhrazuje právo jednostranně a s okamžitou účinností od této smlouvy 
odstoupit v případě výskytu tří a více případů podstatného porušení této smlouvy (tzn. 
v případě výskytu tří a více různých, tří a více shodných či dvou shodných a dalšího 
jednoho odlišného případu podstatného porušení této smlouvy), kterými se zejména 
rozumí: 
a) nikoli včasná realizace dodávky zboží nebo nedodání kompletní dodávky zboží, 
b) reklamace více než 5 % objemu dodaného zboží z důvodu jeho nekvality v rámci 

jedné dodávky zboží (pro účely tohoto ustanovení se za nekvalitní zboží považuje 
zboží, které nesplňuje kritéria požadované kvality dle výše uvedené zadávací 
dokumentace veřejné zakázky). 

c) nevyřízení kupujícím řádně uplatněné reklamace zboží ve lhůtě a způsobem dle 
podmínek této smlouvy. 

7. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, 

zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení 
sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice. 

8. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn postoupit pohledávku vzniklou 

z tohoto smluvního vztahu třetí osobě.  

9. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem 
č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

10. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle platných právních 
předpisů.  

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz 
toho připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy. 

Příloha č. 1 – Složení setu a cenová nabídka 

V Praze 

Za prodávajícího:  
 

V Hradci Králové 

Za kupujícího:  
 

 

 

………………………………. ……………………………….……. 
B. Braun Medical s.r.o. Fakultní nemocnice Hradec Králové 

13.11.2020                                                  27.11.2020



Příloha č. 1 - Složení setu a cenová nabídka
Název veřejné zakázky: Jednorázové rouškování – Set pro KATLAB

Označení setu

Předpokládaná spotřeba
v ks/4 roky Název a identifikační 

číslo setu
Třída míry 

rizika
Objednací číslo

Počet 
primárních 

balení v 

sekundární 

obalu

Nabídkov

á cena v 

Kč bez 
DPH/1 ks

Celková 

nabídková 

cena v Kč 
bez DPH/4 

roky

Set pro KATLAB 10800
Angiodyn - Set 

3FRR35 15360
IIa 5010764 4 1290,00 13932000,00

Požadované složení setu Nabízené složení setu - český překlad Anglické znění - 
originál obal

1 x rampa se třemi kohouty odolná proti tlaku min. 35 barů a s rotačním 
adaptérem, pevně připojeným k rampě, průhledný kryt umožňující 
vizuální kontrolu, koncovka Luer Lock

rampa s 3 kohouty do 35 barů (verze OFF), rotátor s koncovkou m/m Assembly manifold

1 x miska pro kontaminované tekutiny s vrchním krytím, obsahující 

absorpční materiál, objem min.100 ml
Miska prokontaminované tekutiny "Backstop mini" 100ml Backstop mini 100ml

1 x vysokotlaký trojcestný kohout odolný proti tlaku min. 35 barů vysokotlaký trojcestný kohout do 82 barr HP-3-way stopcock

1 x radikální jehla punkční 0,95 x 50 mm, 20 G x 2" radiální jehla punkční 0,95 x 50 mm, 20 G Puncture needle 0,95 x 

50mm, 20G

1 x hadička se zpětným ventilem pro rentgenkontrastní látku o délce min. 
130 cm max. 150 cm

hadička se zp.ventilem pro RTG kontrastní látku o délce 130 cm Contrast saver tubing 

130cm

1 x angiografická rouška z materiálu SMS nebo SMMS min. 240 x 360 

cm (Radial-Femoral) s transparentními okraji (min. 60 x 360 cm, PE 

fólie), 4 x samolepící otvor (2 x otvor o průměru min. 12 cm-výřez o 
průměru min. 7 cm, 2 x otvor ovál min. 7 x 12 cm-výřez min. 4 x 6 cm), 
umístění otvorů musí korespondovat s invazivním zákrokem v levém a 
pravém třísle, levé a pravé radiální žíle), zesílená savá zóna min. 140 x 
150 cm., zesílení - 1. vrstva – netkaná polypropylenová textilie, 2. vrstva 

– PE fólie

Angiorouška 240 x 380 cm Angiodrape 240 x 380cm

1 x vodící drát "J" špičkou, délka 200 cm – 0,35inch vodící drát J3 FC-FS s "J" špičkou, délka 200 cm – 0,35inch Guidewire J3 FC-FS 

200-035

1 x hadička vysokotlaká min. 20 cm slouží k invazivnímu měření krevního 
tlaku, vnitřní průměr 1,5 mm, čirá

hadička vysokotlaká  20 cm, čirá Combidyn tubing 20 cm, 

transparent

1 x hadička vysokotlaká min. 100 cm slouží k invazivnímu měření 
krevního tlaku, vnitřní průměr 1,5 mm, čirá

hadička vysokotlaká 100 cm, čirá Combidyn tubing 100 

cm, transparent

1 x inj. stříkačka LL min. 2 ml, závitová inj. stříkačka LL 2 ml, závitová Syringe Omnifix 2ml, 

LuerLock, transparent

1 x inj. stříkačka LL 5 ml, závitová inj. stříkačka LL 5 ml, závitová Syringe Omnifix 5ml, 

LuerLock, transparent

2 x inj. stříkačka LL 10 ml, závitová inj. stříkačka LL 10 ml, závitová Syringe Omnifix 10ml, 

LuerLock, transparent

2 x inj. stříkačka LS 10 ml (konus) inj. stříkačka LS 10 ml (konus) Syringe Omnifix 10ml, 

LuerSlip, transparent

1 x inj. stříkačka LL 20 ml inj. stříkačka LL 20 ml Syringe Omnifix 20ml, 

LuerLock, transparent

2 x jehla G21, 0,8 x 40 mm
jehla G21, 0,8 x 40 mm Sterican Cannula 0,80 x 

40mm, 21G

1 x jehla G23, 0,6 x 25 mm
jehla G23, 0,6 x 25 mm Sterican Canunula 0,60 

x 25mm, 23G

1 x skalpel č. 11 s krytem skalpel č. 11 s krytem Scalpel Cutfix fi. 11

50 x komprese, min. 10 x 10 cm, 8 vrstvá
50 x komprese, 10 x 10 cm, 8 vrstvá Compress 10x10cm, 8-

ply

1 x angiografická stříkačka LL male (závitová), 10 ml, pro podání
rentgenkontrastní látky z ruky, bezpečnostní zarážka s objemem 1 ml
(poslední ml rentgenkontrastní látky se nesmí dostat do oběhu pacientu)

angiografická stříkačka LL male (závitová), 10 ml Angiographic syringe 

10ml

1 x plastová nádobka na kontrast min. 100 ml, max. 125 ml, 

transparentní, výška min. 6 cm

plastová nádobka na kontrast 100 ml Beaker 100ml

2 x utěrka papírová, min. 56 x 37 cm, uživatelský dobře složená utěrka papírová,  56 x 37 cm Paper towel 56 x 37cm

1 x velký aspirační trn pro vícečetné odběry, použitelný pro 
rentgenkontrastní látku s bakteriálním a partikulárním filtrem 5µm, s 

odvzdušňovacím ventilem, nesmí podtékat, nesmí samovolně vyjíždět z 
láhve, musí být kompatibilní se zdravotními prostředky pro i. v. terapii 
používané ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

aspirační trn pro vícečetné odběry, použitelný pro RTG kontrastní látku Contrast saver spike

1 x dvouvrstvá rouška min. 150 x 180 cm na instrumentační stůl, obalová dvouvrstvá rouška  150 x 180 cm na instrumentační stůl, obalová Cover drape 150 x 

180cm

1 x dvouvrstvá rouška min. 150 x 90 cm na instrumentační stůl, složená dvouvrstvá rouška 150 x 100 cm na instrumentační stůl Cover drape 100 x 

150cm

1 x obal na RTG přístroj, velikosti min. 75 cm x 80 cm (bag type nose), 
transparentní s gumičkami, typ baret

obal na RTG přístroj, velikosti 80 cm x 90 cm (bag type nose) Image intensivier bag 

type nose 80 x 90cm

1 x kryt RTG štítu o rozměru min. 110 x 130 cm, štít slouží k ochraně 
uživatelů, transparentní s gumičkami

kryt RTG štítu o rozměru 110 x 130 Image intensivier bag 

110 x 130cm

1 x kulatá plastová miska s objemem min.500 ml kulatá plastová miska s objemem 500 ml Bowl 500ml, blue

1 x kulatá plastová miska s objemem min. 1000 ml kulatá plastová miska s objemem  1000 ml Bowl 1000ml, blue

1 x obal setu plastový, vanička - slouží k odkládání použitého materiálu, 
vnitřní rozměry min. 31 x 28 cm, výška min. 6 cm,

vanička - 31 x 29 x 6cm Tray 31 x 29 x 6cm

1 x operační zavinovací plášť o vel. 1., typ "STANDARD" operační zavinovací plášť o vel. 1. (L) Coat size L

1 x operační zavinovací plášť o vel. 2., typ "STANDARD" operační zavinovací plášť o vel. 2. (XL) Coat size XL

1 x nádoba ve tvaru ledviny na odkládání kontaminovaných tamponů po 
provedení dezinfekce, plast nebo tvrdý papír

nádoba ve tvaru ledviny -objem 700ml Kidney dish blue 700ml

1 x pean na tampony plastový vel. 14 – 18 cm pean na tampony plastový krátký Swab clamp, short

5 x volně balený tampon gázový stáčený min. 30 x 40 cm (velikost 
"švestka"), volně balený ve sterilním setu

5 x volně balený tampon gázový stáčený 30 x 40 cm (velikost "švestka") Gauze swab plum size



v ks/4 roky DPH/1 ks

Set pro KATLAB 10 800 Angiodyn - Set 3FRR35 15360 IIa 5010764 4 1 290,00 13 932 000,00

 130 cm max. 150 cm

2 x jehla G21, 0,8 x 40 mm
1 x jehla G23, 0,6 x 25 mm

min. 30 x 40 cm

min. 150 x 90 cm

min. 75 cm x 80 cm 

 min. 110 x 130 cm,
min.500 ml

 min. 1000 ml

cm,

2 x jehla G21, 0,8 x 40 mm
1 x jehla G23, 0,6 x 25 mm


