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Fakultní nemocnice Ostrava 1:M 
ev. číslo kupujldho: 004/OV7J20/ _ _ _ -K. OŘN-25/20 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava ev. číslo prodi\vajlcfho: 

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

mezi: 

KUPUJÍCÍM 
Název: Fakultní nemocnice Ostrava 

········-~-··-------------·---· -------- ------- ----- ------------- ---------- -- ---------- ---- --------
Sidlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 

IČ: ~-~~~~~~~-- --- ------- ----------· r DIČ : ·-1~~<!?~~?-~~---- --· ·····-·· je.plátcem DPH --··-·-

Zřizovací listina MZ CR ze dne 25. listopadu 1990 č. j . OP-054-25.11 .90 

Zastoupena: MUDr. Jirím Havrlantem. MHA, ředitelem FN Ostrava 
----- ------------------ -------- ------- ------ --------- ------------ ------ ------------------- --------

Bankovní spojení: Ceská národní banka, č. ú. 43 - 65137761/0710 
----- -------- ---------------------------------------------------------- -------- -------------------

a 

I PRODÁVAJÍCÍM 
u právnické osoby 

Obchodní firma: CMI s.r.o. 
---- ------- ---·-------- ----------- ----- ---- ------- --------- ---- ------- ---------- ---- -------- ---- -

Sídlo: Ke dvoru 858/27, 160 00 Praha 6 

IČ : ~-~~ ~ -~~~?.. _________ ____ _________ [ DIČ: -··) ~~~!_1_~ !~~~- ______ -- --je• - MRi! plátcem-DPH ··· 

zapsaná v obchodním rejstfiku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12464 

Jednající: Ing . Ján Kriška, jednatel společnosti 
-------------------- ---------- --- ------ ---------------- -------------- ----------------------------

Bankovní spojení: CSOB. č. ú.: 478574273/0300 
------ -------------------------- ---- ----------------------------- ------- ------------------------ --

u fyzické osoby 

1-J_m_é_n_o_a_př_íj_m_e_n_í: __ -+- - ____ __ _________________________ ____ _________ ________ I Rodné číslo: I ____ ________ -~ ________ _ 
Bydliště: 
1-----------+-··········--····---·--·-------·------·------··-··-··---·---·-·-·-·-·-···-·· ··-····--··---·-··---

Obchodní jméno: 
----------+··--·-··------·-··----------------·---·--·--·······-··-··--··-··-··-···---··--··-------------·---
Místo podnikáni: 

Bankovní spojení: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném .......... .............. soudem v ...... .. ....... ...... ............ oddíl ...... , vložka ..... . 

Preambule 

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výběru dodavatele veřejné zakázky 
"Sitnlcová kamera pro neonatologické pacienty s příslušenstvím". Tato veřejná zakázka byla vyhlášena 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění. 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět této smlouvy a převést na něj vlastnické právo. Kupující se 
zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu. 
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Fakultní nemocnice Ostrava ev. číslo kupujicího: 004/OVZ/20/ tf-' 1 -K. OŘN-25/20 
ev. číslo prodávajícího: I 7. listopadu I 790/5, 708 52 Ostrava 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Předmět smlouvy 
Predmětem smlouvy je dodávka sítnicové kamery ICON (dále jen .zboži"), které je určeno pro odděleni 
uvedených dle čl. 4.2. této smlouvy a to v rozsahu a standardu dle specifikace uvedené v nabídce, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 

1.2 Součástí předmětu smlouvy je rovněž : 

• zajištění dopravy do mista určení , instalace, uvedeni do provozu s předvedením funkčnosti; 
• součásti dodávky budou předepsané doklady - dodací (přepravní) list s jednoznačným určením počtu ks 

v zásilce (případně identifikaci jednotlivých balení), - pokud bude dovezeno pred terminem instalace/ předání 
do Investičního skladu kupujícího, instalační protokol / předávací protokol dle prílohy č . 5 této smlouvy; 

• po uvedeni zařízení do provozu budou předány prodávajícím kupujícímu příslušné doklady: 
předávací / instalační protokoly (odlišné od vzorového - ty budou obsahovat minimálně následující 
informace: 
ve vztahu k obecným údajům : Iniciály prodávajícího/dodavatele; Iniciály kupujiclholodbératele; Místo 
určeni; Řada/člslo dokladu; Odkaz na souvisejíc! objednávkulkupnf smlouvu; Odkaz na související 
fakturu; Datum vystaveni dokladu; Kontaktnf údaje osoby vystavující protokol; 
ve vztahu k dodávanému zboží: Typ zafízenl/pfístroje, výrobce; Označení zbožf v kupní smlouvé a na 
faktufe; Dodané zboží (výrobky a příslu~enství - v seznamu sestaveny tak, aby po sobé následovaly položky 
tvořící /ogickýlfunkčnl dl/tf celek/komplet (zaveditelný do operativní evidence FN Ostrava = označitelný inventárním 
číslem)) - člslo položky, katalogové číslo, obecný název/typ, výrobnf čfslo, množství, cena/kus s DPH, 
Sume ceny za logickýlfunkčnf dllčf celek/komplet (zaveditelný do operativní evidence FN Ostrava = označitelný 
inventárním číslem); 
pokud systém, zařízen í v dodávce vyžaduje instalaci na mlstě dodávky - protokol bude obsahovat kromě 
obecných údajů dále minimálně následující údaje: Typ zafízenílpřístroje, výrobce; Výrobní číslo; Místo 
instalace; Informace o předinstalační přípravě; Iniciály zástupce uživatele; Informace o výstupní kontrole 
a předáni; Informaci, zda zařízeni/přístroj je kompletní a plně funkční v souladu se smluvním vztahem; 

• protokoly o zaškolení obsluhy (instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění o zdravotnických 
prostředcích) , pokud přístroj nebo jeho část vyžaduje kalibraci, validaci nebo j iné vstupní měfení a revize před 
uvedením do provozu budou předány kalibračn í listy, validační protokoly a protokoly k provedeným mě7ením a 
revizím; 

• dodání návodu na obsluhu v českém jazyce v písemné podobě a 1x elektronicky na vhodném datovém nosiči 
- např. na CD nebo flash disku, (včetně informací k preventivním prohlldkám - četnost, rozsah, povinné 
servisní zásahy a výměny dílů, včetně potřebné kalibrace nebo validace, požadovaných ověření a proměření 
parametrů přístroje); 

• dodání prohlášení o shodě a ve vztahu k CE certifikátu - doklad (Prohlášení dodavatele) obsahující číslo 
certifikátu vystaveného notifikovanou osobou a číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, a prislušné 
dokumentace dle zákona č . 263/2016 Sb., atomový zákon a 268/2014 Sb., o zdravotnických prostfedcích; 

• dodání informace o zahájení a době záruky (napf. formou čestného prohlášení nebo písemně na některém 
z předávaných dokladů); 

• dodáni informace/potvrzení (napf. formou čestného prohlášení nebo písemně na některém z pfedávaných 
dokladů) o bezplatném zaškolení obsluhy; 

• provedeni všech nezbytných činnosti pro dodáni, nainstalování a odzkoušení dodávaného zařízení ; 

• předmětem smlouvy je i provádění bezplatného záručního servisu po celou dobu sjednané 24 měsíční záruční 
doby. Pod pojmem záruční servis se rozumí veškeré úkony, kontroly, kalibrace, provozní údržba apod., včetně 
vystavení protokolů , které jsou předepsány výrobce dodávaných zařizení pro zabezpečeni řádné funkce 
dodaného zarizení; 

• po celou dobu záručn í lhůty na dodané zařízeni je prodávající povinen zajišťovat bezplatně pravidelné 
bezpečnostně technické kontroly (s použitím předepsaných servisních kitů) a elektrické revize dle zákona 
268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů . Důsledky vyplývající z pripadného neprovedení této 
bezpečnostně technické kontroly jdou k tíži prodávajícího. 

1.3. 
Prodávající je povinen dodat zboží tak, aby nebylo v okamžiku dodání zatíženo jakýmikoliv právy třetích osob 
(včetně podmíněných nebo budoucích práv). 

1.4. 
Prodávající je povinen dodat zboží v požadované kvalitě tak, aby bylo určeno pro zamýšlené použití, vyhovovalo 
podmínkám certifikace, bezpečností a požadavkům na dobu životnosti, a aby odpovldalo popisu funkčností 
uvedenému v průvodní dokumentaci zboží a v propagačních nebo nabídkových materiálech výrobce či 
prodávajícího před uzavfenlm této smlouvy. 
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Fakultní nemocníce Ostrava 
I 7. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

ev. č íslo kupujícího: 004/OVZ/20/ ll.91 -K, OŘN-25/20 
ev. číslo prodávajícího: 

li. 
Cena 

2.1 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční 
vlivy (např. inflace nebo vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám) a to po celou dobu realizace zakázky 
v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Ceny jsou závazné a nejvýše přípustné, a to i pi'i 
změně výše DPH. 

2.2 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění tj. předmět dodávky, balné, dopravné, celní 
či jiné poplatky, likvidace odpadu a obalů, doloženi veškeré předmětné dokumentace k přistrojí , instalaci a 
uvedením do provozu (včetně všech nutných komponent a příslušenství potřebných pro instalaci dle charakteru 
dodávky/systému/přístroje - např. technologický rozvaděč, kabeláž od technologického rozvaděče k jednotlivým 
částem systému, i mezi částmi systému, atd.), validace, kalibrace nebo jiná vstupní měření, ukončené protokoly 
atd. Zaškolení obsluhy - instruktáž v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. v platném znění o zdravotnických 
prostředcích - je zdarma. 

2.3 
V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na celkové kupní ceně ve 
výši: 

Nabídková cena bez DPH 3 438 000,00 Kč 
DPH 21 % 721 980,00 Kč 
Nabídková cena celkem vč. DPH 4159 980,00 Kč 

Podrobný položkový rozpočet nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 této kupní smlouvy. 

Ill. 

3.1 Záloha 
Fakturace, platební podmínky 

Zálohy nebudou poskytovány. 

3.2 Platební podmínky 
Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran po dodání zařízení do FN Ostrava, včetně zaškolení obsluhy, předání potřebných dokladů vztahujících se 
k předmětu plněni. 

Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. 

3.3 Obsah daňového dokladu 
Daňový doklad (dále také faktura) musí splňovat mimo náležitostí podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH dále 
níže uvedené náležitosti: 

o IC 
o den splatnosti, 
o označeni peněžního ústavu a číslo účtu , ve prospěch kterého má být provedena platba, 

konstantní a variabilní symbol, 
o odvolávka na smlouvu, číslo smlouvy, prodávajícího a kupujícího, 
o razítko a podpis osoby oprávněné k vystaveni dílčího a konečného účetního dokladu, 
o přílohou faktury bude kopie potvrzeného předávacího protokolu 

Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona č . 235/2004 o DPH v platném znění dohodly, že dodavatel 
bude zasílat daňové doklady, včetně příloh výhradně e-mailem na adresu: efakturace-inv@fno.cz. 
Dodavatel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla: 

• v jednom e-mailu budou jako přílohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí tedy 
pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a související dokumenty•; 

• všechny přiložené dokumenty budou výhradně ve formátu PDF a v pořadí dokladů : faktura, ostatní 
související dokumenty; 

• kupující se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňují ostatní náležitosti dané 
zákonem. 

Pouze výjimečně je možné zasílat doklad v papírové podobě. 
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Fakultnj nemocnice Ostrava 
17. listopadu l 790/5, 708 52 Ostrava 

3.4 Doba uhrazeni daňového dokladu 

ev. číslo kupujícího: 004/OVZ/20/ 11 -' 1 -K, OŘN-25/20 
ev. číslo prodávajícího: 

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího. 

3.5 Důsledky vady daňového dokladu 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn daňový doklad 
vrátit do doby její splatnosti způsobem, k1erý prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácený daňový doklad od 
kupujícího převzal. V takovém připadě je prodávající povinen daňový doklad opravit a v případě, že by oprava 
činila daňový doklad nepřehledným, vystavit daňový doklad nový. Opravený nebo nový daňový doklad musí být 
znovu zaslán kupujícímu a začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

3.6 
Postoupeni pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třeli straně bez předchozího 
písemného souhlasu statutárního zástupce objednatele FN Ostrava, je neplatné. 

IV. 
Tennín a místo plnění 

4.1 Tennín plnění a přejímka předmětu smlouvy 
Dodací lhůta včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, je nejpozději do 6 týdnů od podpisu této kupní 
smlouvy. 

Zboží je pokládáno za předané po instalaci a uvedení do provozu a zaškolení obsluhy a podpisu instalačního 
{předávacího} protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Vzor předávacího protokolu je v příloze této smlouvy. 
Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat pověřený pracovník za obchodní odbor - pracovník úseku 
nákupu zdravotnické techniky (odděleni zdravotnické techniky) a za konečného uživatele vedouci pracoviště. 
Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává 
kupujícímu. 

Pracovník kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného 
zboží, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy. 

Kupujíci není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této 
smlouvy, zejména pak jakost zboží. 

4.2 Místo plněni 
Místem plnění je Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba: Oddělení 
neonatologie, Oční klinika - Centrum pro děti s vadami zraku. 

4.3 Součinnost 

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu 
smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech , kde to není výslovně uloženo v 
jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou 
upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku 
požadovat, k řádnému splnění jejích smluvních povinností. 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, 
sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci 
svých možnosti všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 
Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvni strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v 
náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

Kupující umožní příjezd dopravci do místa určeni na dobu nezbytně nutnou ke složeni zboží. Prodáva·ícr 
zavazuje oznámit termín dodávky minimálně 3 dny před plánovaným termínem následujícím osobám: 

4.4 Nebezpečí škody zboží a vlastnické právo 
Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání předmětu smlouvy 
kupujíc/mu. 

Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího instalací a zaškolením obsluhy, což bude dáno předávacím 
protokolem. 
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Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

5.1 

ev. číslo kupujícího: 004/OVZ/20/ li~ '1 -K, OŘN-25/20 
ev. číslo prodávajiciho: 

v. 
Sankční ujednání 

V pfípadě, že bude prodávající v prodlení s dodáním a instalací zboží zahrnutého v předmětu smlouvy a 
uvedením do provozu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané kupní ceny 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

5.2 
Prodávající uhradí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z pofizovací ceny vč. DPH za každý den prodlení nad 
garantovaný počet dnů zprovoznění zařízení v záruční době dle čl. VI odst. 6.4 . 

5.3 
V pripadě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle smlouvy, bude povinen zaplatit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanoveném předpísy občanského práva. 

5.4 
Dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody, která vzníkne porušením povínnosti, na niž se 
smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuty jsou splatné do 3 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě oprávněnou 
smluvní stranou druhé smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použiti ustanovení 
§ 2051 druhé věty občanského zákoníku na jejich vztahy založené touto smlouvou. 

VI. 

6.1 Délka záruční doby 
Záruční podmínky 

Prodávající prohlašuje, že dodávané předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje 
na předmět smlouvy záruční lhůtu v délce 24 měsíců , která začíná běžet první pracovní den ode dne uvedení 
zařízení do provozu, tj. ode dne podepsáni předávacího protokolu a zaškolení obsluhy. 

Výrobce před uvedením stanovených měřidel do oběhu zajistí jejich prvotní ověření dle zákona č.505/1990 Sb. 
o metrologii, u ostatních měřidel jejich kalibraci. 

Záruka zajišťuje, že zboží bude mít všechny vlastnosti dle smlouvy, dle dokumentace ke zboží, vlastnosti 
odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují a vlastnosti obvyklé po celou 
dobu trvání záruční lhůty. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží, na které se nevztahuje záruka, není tímto 
odstavcem dotčena. 

6.2 Lhůta pro oznámení vad 
Kupujíc! je povinen vady zboží písemně oznámit (faxem, emailem, poštou) v následujících lhůtách: 

• vady zboži, které jsou pokryty zárukou dle odst. 6.1 , je kupující povinen prodávajícímu oznámit kdykoliv po 
dobu trvání záručn í lhůty; 

• vady zboží, které existovaly ke dní převzetí zboží kupujícím podle této smlouvy (byt' se projevily později) , je 
kupující povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy získá dostatek informací a 
podkladů o tom, že zboží má vady, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží; případně 

• vady zboží způsobené porušením povinnosti prodávajícího, které vznikly po dni převzetí zboží, je kupující 
povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy získá dostatek informací a podkladů o 
tom, že zboží má vady, nejpozději však do 3 let od převzetí zboží. 

Oznámeni vad musí minimálně obsahovat identifikaci smlouvy, popis vady čí uvedení, jak se vada projevuje, 
počet nebo rozsah vadného zboží a stanovit požadované nároky kupujícího z vad zboží. Záruční doba se 
automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady. 

6.3 Nároky kupujícího z vad zboží 
Neuplatní-li kupující vůči prodávajícímu v konkrétním pťípadě jiné nároky, prodávající je povinen bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 6.4, odstranit oznámené vady zboží nebo dodat kupujícímu nové 
bezvadné zboží. Právo kupujícího uplatnit další nároky vyplývající z vadného plnění stanovené příslušnými 
právními předpisy tím není dotčeno. 

6.4 Podmínky záručního servisu 

V rámci záruční doby garantuje prodávající 2 kalendářní dny ke zprovoznění zařízení bez potřeby náhradních d ílů 
od nahlášení závady kupujícím. 
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Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu I 790/5, 708 52 Ostrava 

ev. číslo kupujfclho: 004/OVZ/20/ '111 -K, OŘN-25/20 
ev. číslo prodávajfcfho: 

V rámci záruční doby garantuje prodávající 8 kalendářních dnů ke zprovoznění zařízení v případě nutnosti 
náhradních dílů nebo zapůjčení adekvátního systému od nahlášení závady kupujícím. 

Způsob nahlášení oprav: telefonicky na tel.č. +420 - nebo faxem nač . ..-e-mailem: 
officecz@cmi.sk 

Veškeré servisní úkony (včetně dodávky náhradních dílů) , pravidelné preventivní prohlídky včetně servisních kitů 
dle doporučení výrobce a elektrické revize/kontroly prováděné v záruční době budou zdarma, včetně vystavení 
protokolu dle požadavků zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

VII. 
Software 

7.1 

Pokud je součástí předmětu plnění dodávka softwarových produktů, pak se kupujícímu vyhrazuje časově 
neomezené a nevýhradní právo užívat tyto softwarové produkty na zboží, se kterým byly dodány, a to 
v nezměněné formě . 

7.2 
Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající 
prohlašuje, že užívání softwaru kupujícím nebrání jakákoli překážka faktická či právní, vyplývající zejména 
z předpisů o právu autorském. 

VIII . 

8.1 
Ukončení smlouvy 

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech 
závazků , na které smluvní strany mohly pomyslet. 

8.2 
Kupující a prodávající mají právo odstoupit od smlouvy z důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů 
souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky 
odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Podstatným porušením 
této smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučně) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 14 dní. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

9.1 
Pohledávky vyplývající z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 

9.2 
Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou 
právně neúčinná. Smlouvu lze mění! pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

9.3 
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává čí předkládá prodávající kupujícímu, bude 
předána či předložena v českém jazyce. 

9.4 
V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem 
kupujícího. 

9.5 
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem 
obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejněni v Registru smluv. 

9.6 
Prodávající souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků, a to v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 
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.. 
Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

Přílohy smlouvy: 

ev. čislo kupujícího: 004/OVZJ20/ /1.31 -K, OŘN-25/20 
ev. čislo prodávajícího: 

► příloha č. 1 - medicínsko/technická specifikace zboží, položkový seznam dodávky s oceněním jednotlivých 
položek a jejich příslušenství ; 

► příloha č. 2 - seznam měřidel , jež jsou součástí dodávky; 
► přiloha č . 3 - informace k PBTK (četnost, rozsah včetně informace o nutných činnostech (např. výměna 

součástí, kalibrace, validace, jiné činnosti) a požadavku na povinné servisní kity (položkový seznam 
s oceněním); 

► příloha č . 4 - prohlášení dodavatele o možnosti dodávek spotřebního materiálu nebo reagencií , včetně 
seznamu možných dodavatelů (pokud spotřebnl materiál nebo reagencie jsou potřeba pro činnost systému 
/přístroje/ a nebo není nutnost používat výhradně spotřebn í materiál nebo reagencie jednoho dodavatele); 

► pfíloha č. 5 - vzor předávacího protokolu. 

Fakultní nemocnice Ostrava 
MUDr. Jiří Havrlant, MHA 

feditel FN Ostrava / 

a are n a, ffM8mo 
WW~.ňo IČ:47117320 j OIČ:a◄7117310 

Ing. Ján Kriška 
jednatel společnosti 
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Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

ev. číslo kupujícího: 004/OVZ/20/ J!.31 -K, OŘN-25/20 
ev. číslo prodávaj ícího: 

Příloha č. 1 - medícínsko/technická specifikace zboží, položkový seznam dodávky s oceněním položek 
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CMls.r.o. 
Faktur.ab'lf adr~ 
CMIH.o. 
Ke dvoru 851/27 
160 00 Praha 6 
Czech Republlc 

CENOVÁ NABÍDKA č.100001 ICON 

CMI s.r.o. sl v,m dovoluje nabíd nout: 

hnkovní spo}enl: 
Bank.a: tsoe, Thjmova 20, Praha 8 
t.úttu: 478574273 / 0300 
ICO: 47117320 
Dit: CZ47117320 

Odbiratel: 

tel: 
emaH: 

DltYm! ltvrtok 3 . Hptember 2020 

Pol Kod Popis C•na a ks ks Cl'nil Kl DPH (pna Kl 
s DPH 

Kompletní mobllní systém pro ilrokoúhlé zobruov6ní sltnlce novorozenců • Phpoenlx ICON 

1 PhNnix tcON 

l laD 
3 Su.,.rllold 

~nbt • ICON. Direct lttumlnatlon •• navrfeno pro zobnzodnls vysokým 
roz.lKenfm • vvsokvm kontnstem snfl:enl rozotvh.a na olmiM zorr-'ho oole 
Cotka pro nepHmou oftalmoskopil Volk. OcuJar, Klltena v hodnot• 280 
Colka pro pHmou ottatmo,kopll Sup,e,f',etd Volk 

Sltnlcovd bm,,r• p,o MOttatolo,lci4 pocMnty s pHsluhnstvlm 

• systém vytv,H dok.onatj virwitni obru pr-o lii&u •zobruodnf s velkým 
rozHHnfm • vysokým kontrastem H snflenlm rozptylu na oknjizol"Mho pole 

• systém s fluo„sc:einovou •n,gioonfif (FAG) 
• rozlilenf pofúenýc:h snwnků 3 Mp• 
• na~jenl - standard nl sk'ové 230V/sotu, pohd•vek na be.z~nost obstuhy • 
pM:~nb-soutbtf lzolKnf transform,tor. mol:nost úlolnfho n11~jenl -
baterie/•kumuMtor s b pedtou pro provoz ber pott.by kontlnu61n&ho na~jenl 
.. ..u .... . _'"""t,.,,.ANO, 
• koruole bmery/pra,covnlvozllt s pracovnf plochou a úlotnjm prostorem 

• Nlnl, d lognosticki 
• kompakt.ni• mobilnl systfm s obrazovkou, ldhesnid, pe<Ulern, 
be1Droblémov, oroooienf san.1.oru/hand D~• H svst, m•m 
• vhodM úhly ,nfm,nUzobruenf: roueh (30-· 100"') 

• Mtmj zdroj svitla LED technokt9• 
• snlNnf ptednfho segmantu ob 
• snbnánf ~,úho pozadf (fundu) 
•1nmM1nlfluo„sainovéan,gioonfle FAG 
• }ednoductM pfepWnl m6dQ phdnf 1e9ment. fundus a fh,oNKelnod 
anoioarafle 

• Objektiv s }edinou f!otkou s iirokjm úhlem aobruent petentovenou 
inovov•nou optikou pr-o zobruenf vysoWho kontrastu a vysokfho rozllwnl. 
poultt•lni pro MM úhly snfNnf I rťlzným zv•tJenlrn, pro pt.dnf H9ffl•nt ob, 
poudí ob, s fUtry pro fluof'ffCelnovou angiografii. s velkjm nitlenfm a 
detallNffl rodihnim,, vhodnost pro pouliti v "md diagnostiky onemocni ni ob 
u nezntých I fydo)ookkých novorozence..•. cof j. funli:lni, t.chnklcy • klinicky 

lihty v rozsahu J0-• 100-

• HO rozNHnl1920x 1080 
• uhlopfflb 21, S •dotykovj dtspi.J I vysokým roztiffnlm 
• mtegrove"' do konio• bme,y/mobUnh voz8(u 
• molnost optlmalzovet oJYita.nl karMry • kva lttu dan4ho zobruenf 
• motnost ovlMliinf softw•na kamery dotykovi ne LCD d lspi.jl 
• poz.ke monitoru En-fec:• pfi jak,mkoliv nllldonu kamery 

• snfnwK 3 Mpx 
• • vysokým kontrastem 
• onMnným i umem 

• ovt.dad pe,cUI • vkefunlúnl 
• defil motnost oveu,n1 pffstroje prostfednktvlm kUvesnke, dotykod 
obrazovb 

Ano 

Ano 
Ano 

Ano 

Ano 
Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 
Ano 
Ano 
Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 
Ano 
Ano 
Ano 
Ano 
Ano 

Ano 
Ano 
Ano 

Ano 

Ano 

Prac:OfflfstankeK potadonnftKhnkUpan,netry 

• PC 2.4 GHz. 16 GB RAM 1600 MHz. HDD 500 GI pevnj disk, uychlenj IJ'"lidlý Ano 
orocesor 
• vhodný operal.ní qst,m (OS) ac:tekv,tnf potfebMmu SW vybenn(, s garanci Ano 
oodoorv oo dobu ttvotnostl svstimu lmin SleU - Windows 10 
• porty: USB 3 , RJ.•45, dtový v9stup Ethernet/LAN Ano 

• petentovanj SW pro poffnnf zobrazeni. ulohnf a man.gam.nt obrazových Ano 
úznamů oedente . vtetni ochnnv • vubdlW SW flnwan 
• konverze pacientských dat z Rete.m3 Ne 
• snadM •JednoducW konfigurace syst4mu • IP adreP, AET, ptevod do syntu:u. Ano 
dafH OKOM Nrametrv: 
• video Wn11,n - cca 30 snH'nkfa/1 lfps}; Ano 

• komblM<e video J snimky- min. napf. 90 sekund vkleo (cca 1 S snfmkQ/s (fps)), Ano 
s .notnosti exoortu 5-dnotlfric.h snfmk.ů 
• motnost exportu nesleveni s mofnostl exportu pedentskjch dat • RAW. JPEG. Ano 
DICOM.AVI 
• ucUdnf padent6 z PACS (zobrazeni prac:ovniho sezn11mu z PACS / RIS 
aUminac:e chvbv ofi ud4dnl IMl.60 o oadentechl: 

Ano 

• Hport do OICOM_. PACS • autometkky Ano 
• motnost obnovení systému Ano 

• historie ú.znemCI odesA6nl obfiz.kQ podle l:asu a data Ano 

• provn6dnl snfmkú 1teJn'ho .,-cNnb v UH, obi ollvedN Hbe~stedov,nf 
p rogrese pato'°9ie I v kombtnac.l porovMnl r6znjc.h peclentll Ano 

O.fJf pobdovenf funkdon11Uty a v&.stnostl 

ge„nc• bez problémového a bezpKnostnfho provoru: A.no 
• >-dnoduch.6 a rychtA pffprave pro a pllkecl/poulttf; lntuttivnf a snad né ov"d,nf Ano 

• ovlWac:f prvky sronmlNlné a jednoducM (pobd«vek na J,tdnoduchi 
jednoznaiM a rychN ovlU'nl I nastaveni perametr6; pfeh~né ova.dinf a 
komunikace v úkladn( AJ•, ...... , .. ,._.,,.ů ._.. .. ""'"' •• ~ ................ ... ~ .. "' ..., .... , 
• plni lnt~rovaný mobilní voúk 

Ano 

Ano 

301000 343a000 ll'Mo 4159910 

phoenj,c ICON 

-• ,. 
,1 ----.. 



• s,.nin<e Jtcfnom.lnosti• okamttt, funkmosti,. spole<nostl, berp.lnostl 
lobstuhv) 

• výflodou tohoto 1y11,mvj« umoiňeni pr,<i Ub1- vMdi nebo ve stoje. s 
n11stnřtelnV'm rnotorh:ovanÝm rdvlhem 132 mm-167mm 
• s,-,ento .... n.í servtSnf podpon vl. N,hradnkh dllli ll sys-té-mu jlko celku (w-tetnf 

Ano 

Ano 

SW • OS) po celou dobu ffwotnosti, 10 Mt od ukoMenf vjreby tohoto modelu Ano 

• w dodávce musl bjt n1lln4 pffstui enstvf pro lf,,tat.<l HrHdellÍ do provozy • 
kompNtrlí SW • HW naP4jed klbety • had ke klile pro}tdnotllvf apllbce, 
mattrU1I M uvedení do standartnJ'ho orovo.tu 
• pňstroJ•Jeho dodllnlje v rozsahu pobdovnjch tlinkkjch eplibdapro 
wutttf nMdidnsk'-ho útek, 

OPTION 

P8TX·..,_lt Kcmtrolo/dlojJno,tlbpňstn,je 1xrolftipo dobuúrvkyi:donna 

Upgnlde 1 • u 12 mh. Softwarový upgrade syd,mu po dobu bou Id druky rdffl11 , "'1Mdnl budou 
úteov6ny dS. uniku• tvou ur>endu. prayidelM Jednou rolni 

PrX'ettid!nb Hocllnov, prilc• prolkoltMho technika _ .. 
HIMi 

ld.-oj•
ld.-oj...,,. 

P..Uf 

NÁHRADNI DILY 

Sod.t botorii a Jolkh vf,nka 
Hlava modulu bu ildroJe svttl.t (H„dplece) 
Bot zdroj svitlo samostotný tompo.,ent 
Mocf,j zdtoJ s\litll .,.tttost.tni komponent FAG 
Kabel pro pflpo;enl 
,....61 pro ovUciénl 

Ceny "61'nd mdl dflO M mohou liltt v zivktosti nebH • poftybtJ kwr.11 nebo 

toch"°'C91ckých změn doda,1101tl 

Zdarma\' ceni přt1tro,.; 
8•'l'ffll0'111Htchnl<U ~onlrol• ( BTl(J h ,o~ po dobu zá{IJffy. 

Platnost unr,vl nobldky J• JO dni od dat<J !lysrow:nl. 
V Cffli je lOhrm.rto doprovar montól (J 1ollu:knl obsluhy. 

pfftlpokl6doný t«mlrl doddnl do 4S dnů od obdrltnf o/kiólnl objed/'IIJliky. 
Z6ruátl doba 24 mklců. 

V pňpodl jolrýchkoNv dot.01ů mi pros{m ~hfit~ kMtokto\olO't. 
Oit11ji 10 VM 16jem a ttllm s~ na vz6jm,nou spo/UJ>fOC.i. 

Ano 

Ano 

15000 

31000 

1500 

189200 
1059000 
30S000 
469000 
6020 
21800 

1S000 

31000 

1500 

119200 
1059000 
JOSOOO 
469000 
6020 
21800 

21„ 11150 

2 , ,. 45980 

21„ 111S 

2 , ,. 221932 
2 ,,. 1211390 
2,,. 3690S0 
21„ 567490 
21„ 72a4 
21„ 26378 

t.1~'-nP\' • toto/Vtt.HiOt.1 ttbfto,,t1-1Jt> • lon.nM11Y • rlll'nttortMt,y•1f'fraboler-~•v,wlt.wadfack,od,y • ~ • ,.O,,ni.rt,v • 9ft•lmo,MJrf • pto}flit,ilt lCOo,,10IYP, •l:itylowllclhf•~fl.,#Kl/bH,ov,(j 
toltv • ~ ,,oortopth • ,....._~ • OCT • VMi/SI.T/SJl- i.t,,v • mlhw~ • 111'r~ • ... (:'Y~r • -.dot .... fflill\llltoc,,.. • roflMM Ulopocr~ • t.ko~ory • lotytfVIC.""V • 1111krocl-""1l<M 
M'lro,i.• IIIUOOM!utty• b,t,,ct••'li5lMla1.11ct;,,,_ ... , • p.1111-t-4.wJily•)llllo~OW,C • mm "'IG'IC • 111t ,oh1tto,. • ;.clllorUOW-•luo<hn.irpj.hot. • dlall\lMMIIOlt- • ~roj,1>, NS'l,e.J•"° o,it 



• 
FakuJtní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

Příloha č. 2 - Seznam měřidel 

ev. člslo kupujícího: 004/OVZ/20/ -1' 1 -K, OŘN-25/20 
ev. číslo prodávajícího: 

.Součástí dodávaného systému nejsou měřidla podléhajíc! zákonu o metrologii v platném zněnl. 2ádná část 
systému ani systém jako celek nevyžaduje kalibraci ani validaci" 
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Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

ev. číslo kupujlcfho: 004/OVZJ20/ t'l.31 -K, OŘN-25/20 
ev. číslo prodávajfciho: 

Příloha č. 3 - Informace k PBTK (četnost, rozsah včetně informace o nutných činnostech (napf. výměna 
součásti, kalibrace, validace, jiné činnosti) a požadavku na povinné servisní kity (položkový seznam 
s oceněnim) 

PBTK - 1 x ročně 
.Výrobce na dodávaný pfedmět plnění servisní kity nedoporučuje." 
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Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

ev. číslo kupujícího: 004/OVZ/20/ A~ 1 -K, OŘN-25/20 
ev. číslo prodávajicfho: 

Příloha č. 4 - Prohlášení o možnosti dodávek spotřebního materiálu nebo reagencií včetně seznamu 
možných dodavatelů (pokud neni nutnost používat výhradně spotřební materiál nebo reagencie jednoho 
dodavatele) 

.Dodávaný systém nevyžaduje ke svému provozu spotřební materiál /speciální SZM/reagencie.") 
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Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

ev. číslo kupujícího: 004/OVZ/20/ '1-'1 -K, OŘN-25/20 
ev. čís lo prodávajícího: 

Příloha č. 5 - Vzor předávacího protokolu 

Předávací rotokol 
Dodavatel 
IČ 47117320 
DIČ CZ47l 17320 
Adresa Ke dvoru 858/27 
tel: +420 
email: 
Smlouva/objednávka č.: 

004/OVl/20/xxx-K 
Faktura č.: 

Datum vystnení 
pfedávacího protokolu: 

Odběratel Fakultnl nemocnice Ostrava 
I Č 00843989 
DIČ CZ00843989 
Adresa 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 
tel: 59 
email: 
Místo určení: 
Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) 

Fakultní nemocnice Ostrava 
budova ..... . 
17. listopadu 1790 
708 52 Ostrava - Poruba 

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno ,, souladu s Kupní 
smlouvou č. 004/OVl/20/xxx-K . 

Zboží č. I .. . " .. .. ....... .. 
Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + Označení zboží v kupní Typ přistroje, výrobce 
název) smlouvě a na faktuře 

ICON. Phoenix 

Dodané výrobkv a příslušenství: 

Pflslušenstvl - obecný Přlslušenstvf - typ Výrobní číslo Výrobce Počet Cena/kus 
název s DPH 

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . ......................... . ........ ......... . . . .. . . . . ......... 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ......... ········· ......... ......... 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .......................... ......... • ....... I ········· . ........ 

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č . 268/2014 Sb. je garantován, firmou XXX, a to jako 
záruční po dobu 24 měsícil ode dne uvedení do provozu a potvrzeného předání včetně zaškolení. 

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 268/2014 Sb. 
a bylo bezplatné. 

Zboží ofedal : Zboží převzal: 
Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: 
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