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K UPNÍ SMI OUV A 
na dodávku hluNokomrazicího Noxu na Pkáně 

 

uzavřená dle §  2079 a náslB zákona čB 89/2012 SNB,  
oNčanského zákoníku, v plaPném znění, mezi:  

 
 
1B kupujícím: 

název:    FakulPní nemocnice Hradec K rálové 
se sídlem:   Sokolská D81, D00 0D Hradec K rálové – Nový Hradec K rálové 
HČ:    00179906 
DHČ:    CZ00179906 
Nankovní spojení:  Česká národní Nanka 

čB úB 24639D11/0710 
zasPoupený:  profB MUDrB V ladimírem Paličkou, CScB, drB hB cB, řediPelem 
HD daPové schránky:  v7zØi84 
(dále jen „kupující“) 

 
a 
 

2B prodávajícím: 
název:              AQUA-CHE MHE , spolB s rBoB 
se sídlem:  Pražská 1279/18, 10200  Praha 10 
HČ:   4D311200 
DHČ:   CZ4D311200 
Nankovní spojení: K omerční Nanka aBsB 
   čBúB 1201446011/0100 
zasPoupený:  HngB R adek V ávra, jednaPel firmy  
zapsaná(ý) v OR         vedeného MěsPským soudem v Praze, oddíl C , vložka 87D0 
HD daPové schránky:  yjDmxNs,  
malý/sPřední podnik: ano/ne 
(dále jen „prodávající“) 

 
 
 
TaPo smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumenPací kupujícího ze dne 04B 11B 2020 (dále jen 
„zadávací dokumenPace“), a Po na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„HluNokomrazicí Nox na Pkáně“ zadané dle inPerní směrnice čB 2 o zadávání veřejných zakázek 
v souladu s usPB§  31 zákona čB 134/2016 SNB, o zadávání veřejných zakázek, v plaPném znění, pod 
evidenčním číslem P20V 00183688 a dále v souladu s naNídkou prodávajícího ze dne 18B11B2020B 
  
1B PředměP smlouvy 

 

PředměPem PéPo smlouvy je závazek prodávajícího dodaP kupujícímu hluNokomrazicí Nox na Pkáně včePně 
poPřeNného příslušensPví (dále i „zNoží“ neNo zdravoPnický prosPředek „ZP“) pro Tkáňovou úsPřednu FN 
HK , a Po za podmínek sPanovených v zadávací dokumenPaci kupujícího pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávku vyNavení s názvem „HluNokomrazicí Nox na Pkáně“, naNídce prodávajícího ze dne 
18B11B2020 a PéPo smlouvěB PodroNná specifikace dodávaného zNoží je uvedena v Příloze čB 1, kPerá je 
nedílnou součásPí PéPo smlouvy a odpovídá ve všech Nodech požadavkům kupujícího uvedeným 
v zadávací dokumenPaciB 
 

TouPo smlouvou se Pak prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zNoží, a umožní mu naNýP vlasPnické 
právo k němu, a kupující se zavazuje, že zNoží převezme a zaplaPí prodávajícímu sjednanou kupní cenuB 
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V ýroNce živoPnosP PohoPo zNoží neomezil ani časově ani počPem výkonů / omezil časově na BBB leP / omezil 
počPem BBBB výkonů od jeho uvedení do provozu a předání kupujícímuB 
SoučásPí dodávky zNoží je rovněž: 

 doprava zNoží do mísPa plnění, clo, Nalné, insPalace a uvedení do provozu (včePně napojení na 
rozvod kapalného dusíku Nez dalších poPřeNných úprav) s předvedením funkčnosPi, předávací 
proPokol, insPrukPáž/zaškolení oNsluhy pro plné uživaPelské užívání dodaného ZP a dále pro 
zdravoPnické prosPředky Přídy HHBN a vyšší insPrukPáž minimálně 2 zaměsPnanců kupujícího 
v úrovni nuPné pro provádění insPrukPáží dalších zaměsPnanců kupujícího v souladu s §  61 odsPB1) 
a 2) zákona čB268/2014 SNB, o zdravoPnických prosPředcích, v plaPném zněníB K upující 
předpokládá poPřeNu dvou insPrukPážních školení (dPPo zaškolení), likvidace veškerých oNalů a 
odpadů vzniklých při dodávce a insPalaci zNoží, 

 po doNu záruky provádění NezplaPného upgrade zakoupeného / dodaného HW/SW na nejnovější 
verzi uvolněnou výroNcem k disPriNuci a NezplaPné insPalace poPřeNných NezpečnosPních záplaP, 
 Dodání SW produkPů s časově neomezenou licencí včePně NezplaPného updaPe/upgrade 

ovládacího a dalšího sofPRaru dodaného v doNě insPalace přísProje po celou živoPnosP přísProjeB 

 dodání návodu na oNsluhu v českém jazyce na dodané zNoží 1x v písemné podoNě, 1x na CD neNo 
DV D, 

 dodání Prohlášení o shodě a další příslušné dokumenPace, nezNyPné pro provoz v České repuNlice, 
zejména v souladu se zákonem čB 268/2014 SNB, o zdravoPnických prosPředcích, v plaPném znění, 

 uvedení Přídy ZP, 

 dodání záručního a dodacího lisPu, 

 NezplaPné zajišPění servisu, oprav, validace, kaliNrace a Pechnických konProl zNoží, včePně dodávky 
poPřeNných náhradních dílů po doNu záruky zdarma, 

 provedení NezpečnosPně Pechnické konProly dle příslušných usPanovení zákona čB 268/2014 SNB,     
o zdravoPnických prosPředcích, v plaPném znění, kPerá je nezNyPná pro řádný provoz zNoží, a Po 
NezplaPně po celou záruční doNu, musí NýP provedeny nejpozději v Permínech předepsaných neNo 
doporučených výroNcem, neNo vyplývajících z plaPných právních předpisůB Dále provedení 
veškerých předepsaných zkoušek (napřB validací) aě předepsaných výroNcem, Puzemskou servisní 
organizací neNo právními předpisy, zejména dle příslušných usPanovení zákona čB 268/2014 SNB, o 
zdravoPnických prosPředcích, v plaPném zněníB Pokud je pro provedení NezpečnosPně Pechnické 
konProly včePně validace či jakéhokoliv dalšího předepsaného PesPu vyžadován spoPřeNní maPeriál, 
je vždy součásPí provedení PéPo konProly a proPo nemůže NýP kupujícímu samosPaPně účPovánB 
Poslední NezpečnosPně Pechnická konProla včePně validace musí NýP prodávajícím provedena 
nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynuPím záruční doNy, 
 

SoučásPí předměPu plnění je dále zajišPění pozáručního BTK  a osPaPních činnosPí uvedených v příloze čB 3 
kupní smlouvy, a Po po doNu neurčiPouB 
 
K upující se zavazuje za zNoží dodané v souladu s požadavky uvedenými v PéPo smlouvě a v zadávací 
dokumenPaci uhradiP prodávajícímu sjednanou kupní cenuB 
 
2B K upní cena 

K upní cena zNoží Nez DPH činí 2D4B920,00 K čB 
K e kupní ceně za zNoží Nude připočPena DPH ve výši sPanovené plaPnými a účinnými právními předpisy 
k okamžiku uskuPečnění zdaniPelného plněníB 
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K upní cena Nez DPH je sPanovena jako nejvýše přípusPná a nepřekročiPelná po celou doNu realizace 
dodávky zNoží v souladu s podmínkami uvedenými v PéPo smlouvě a v zadávací dokumenPaciB  

Specifikace ceny – rozpočeP – v oceněném položkovém členění je uvedena v Příloze čB 2, kPerá je 
nedílnou součásPí PéPo smlouvyB SoučásPí PohoPo rozpočPu jsou i případné provozní náklady – likvidace 
oNalu a odpadů apodB 
 
K upní cena zNoží zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační, kursový, změna sazNy 
DPH) po celou doNu realizace dodávky zNoží v souladu s podmínkami uvedenými v PéPo smlouvě a v 
zadávací dokumenPaciB  
 

K upní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předměPu smlouvy, PjB dodávky zNoží 
včB sPěhování, Nalné, dopravné, celní poplaPky, pojišPění, insPalaci zNoží a jeho uvedení do Nezvadného 
provozu včePně poPřeNných pomůcek, součásPí a příslušensPví, záruční servis, NezpečnosPně Pechnické 
konProly, validace po doNu záruky, insPrukPáž/zaškolení příslušných zaměsPnanců, PjB Pechniků kupujícího 
a oNsluhujícího personáluB Dále Paké likvidaci oNalů, odpadu apodB 
 
3B FakPurace, plaPeNní podmínky 
 
3B1B Záloha 
 
Zálohy neNudou kupujícím poskyPoványB 
 
3B2B PlaPeNní podmínky 
 

K upní cena uvedená v člB 2B PéPo smlouvy Nude zaplacena kupujícím po řádném předání zNoží dle člB1B       
a člB4B PéPo smlouvy na základě daňového dokladu - fakPury vysPavené prodávajícímB K upní cena musí NýP 
na daňovém dokladu - fakPuře uvedena v české měně a musí NýP rozepsána dle jednoPlivých položek a dle 
rozdělení podle přílohy čB 2 – kupní cena, přičemž případné provozní náklady – PjB náklady na zajišPění 
insPrukPáže/zaškolení, likvidaci oNalového odpadu, aPdB musí NýP uvedeny na fakPuře jako samosPaPná 
položkaB 
Daňový doklad - fakPura musí oNsahovaP veškeré náležiPosPi sPanovené zákonem čB 23D/2004 SNB, o dani 
z přidané hodnoPy, v plaPném znění, a dalšími plaPnými daňovými a účePními předpisy, včePně §  43D 
odsPB1 zákona čB89/2012 SNB, oNčanského zákoníku, v plaPném zněníB Na fakPuře musí NýP mimo jiné 
uvedeno: odvolávka na PuPo smlouvu, název a evidenční číslo veřejné zakázky, soupis příloh, konPakPní 
údaje osoNy, kPerá daňový doklad vysPavilaB 
Úhrada kupní ceny zNoží Nude provedena se splaPnosPí 30 dní od daPa uskuPečniPelného zdaniPelného 
plnění (dále jen „DUZP“)B Smluvní sPrany se dohodly, že prodávající není oprávněn realizovaP čásPečnou 
(dílčí) fakPuraciB Prodávající je povinen doručiP kupujícímu fakPuru do 10 kalendářních dnů od DUZPB 
V  případě, že prodávající nedoručí fakPuru kupujícímu do 10 kalendářních dnů od DUZP, lhůPa splaPnosPi 
fakPury se auPomaPicky prodlouží o počeP kalendářních dní, v jakém Nyl prodávající v prodlení 
s doručením fakPury kupujícímuB 
 

IhůPa splaPnosPi kupní ceny začíná NěžeP ode dne řádného a prokazaPelného doručení daňového dokladu 
kupujícímuB Za uhrazení jednoPlivé spláPky se považuje den, kdy Nyla předměPná čásPka odepsána 
z Nankovního účPu kupujícího ve prospěch Nankovního účPu prodávajícíhoB  
 

FakPuru vysPaví prodávající po přejímce zNoží Nez jakýchkoli vad a nedodělkůB K  daňovému dokladu - 
fakPuře Nude přiložena kopie předávacího proPokolu podepsaného oprávněnými zaměsPnanci 
prodávajícího a kupujícíhoB  
 

V  případě, že fakPura neNude oNsahovaP výše uvedené náležiPosPi či přílohy, je kupující oprávněn 
prodávajícímu fakPuru vráPiP v průNěhu Něhu lhůPy splaPnosPi způsoNem, kPerý prokazuje, že do PohoPo 
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daPa prodávající vrácenou fakPuru od kupujícího převzalB V  Pakovém případě je prodávající povinen 
fakPuru opraviP či vysPaviP fakPuru novouB Opravená či nová fakPura musí NýP znovu doručena kupujícímuB 
IhůPa splaPnosPi, co do počPu dní nikoli kraPší než lhůPa původní, začíná NěžeP ode dne doručení opravené 
či nově vysPavené fakPury kupujícímuB 
V eškeré plaPNy mezi smluvními sPranami se uskuPečňují prosPřednicPvím Nankovního spojení uvedeného   
v záhlaví PéPo smlouvyB Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho Nankovního účPu splňuje požadavky 
dle §  109 zákona čB 23D/2004 SNB, o dani z přidané hodnoPy, v plaPném znění, a jedná se o zveřejněné 
číslo účPu regisProvaného pláPce daně z přidané hodnoPyB 
Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření PéPo smlouvy není veden v regisPru nespolehlivých pláPců daně 
z přidané hodnoPy a ani mu nejsou známy žádné skuPečnosPi, na základě kPerých Ny s ním správce daně 
mohl zahájiP řízení o prohlášení za nespolehlivého pláPce daně dle §  106a zákona čB 23D/2004 SNB, o dani 
z přidané hodnoPy, v plaPném zněníB  
K upující, jako příjemce zdaniPelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je v okamžiku 
uskuPečnění zdaniPelného plnění veden v regisPru nespolehlivých pláPců daně z přidané hodnoPy, uhradiP 
čásPku odpovídající výši daně z přidané hodnoPy na účeP správce daně za prodávajícíhoB Uhrazení čásPky 
odpovídající výši daně z přidané hodnoPy na účeP správce daně za prodávajícího Nude považováno 
v PomPo rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradiP sjednanou cenu prodávajícímuB 
 
4B DoNa plnění a osPaPní ujednání 
 
4B1B DoNa plnění 
 

ZNoží Nude prodávajícím kupujícímu dodáno, nainsPalováno a uvedeno do Nezvadného provozu včePně 
předvedení funkčnosPi, provedení všech předepsaných zkoušek a PesPů, ověření deklarovaných 
Pechnických paramePrů a insPrukPáže/zaškolení odNorného personálu nejpozději do 8 Pýdnů od daPa 
naNyPí účinnosPi kupní smlouvyB  
 

Dále pak po skončení záruky na předměP plnění je prodávající povinen zajisPiP pozáruční servis dle cen 
uvedených v Příloze čB 3 ke kupní smlouvě na doNu neurčiPouB 
 

V  případě konekPiviPy do daPové síPě kupujícího je nuPné Nezodkladně po podpisu smlouvy, nejdéle však  
3 Pýdny před plánovanou insPalací, informovaP HT oddělení kupujícího na adrese helpdesk@fnhkBczB 
Oznámení o skuPečném daPu insPalace je nuPné provésP nejdéle 3 pracovní dny předemB 
 

Oprávněným zaměsPnancem kupujícího je zaměsPnanec odNoru zdravoPnické Pechniky: HngB SPanislav 
GaNerle, DiSB, e-mail: sPanislavBgaNerle@fnhkBcz, PelB: 49D 834 881,  popřB HngB Roman 
Sýkora, e-mail: romanBsykora@fnhkBcz, PelB: 49D 832 122B  
 

TenPo zásPupce kupujícího je do dokončení insPalace a předání zNoží do provozu jediným parPnerem 
zmocněným kupujícím k jakémukoliv jednání o dodávce zNožíB 
 
4B2B Přejímka zNoží 
 

PředměP smlouvy je prodávajícím splněn dnem dodání zNoží, jeho insPalací, uvedením do Nezvadného 
provozu, předvedením funkčnosPi, provedením všech předepsaných zkoušek a PesPů, ověřením 
deklarovaných Pechnických paramePrů, insPrukPáží/zaškolením oNsluhy a Po na základě podpisu předávacího 
proPokolu oprávněnými zásPupci oNou smluvních sPranB  
 

Předávací proPokol jsou za kupujícího oprávněni podepsaP zaměsPnanci odNoru zdravoPnické Pechniky: 
HngB SPanislav GaNerle, DiSB, e-mail: sPanislavBgaNerle@fnhkBcz, PelB: 49D 834 881, , popřB 
HngB Roman Sýkora, e-mail: romanBsykora@fnhkBcz, PelB: 49D 832 122B J edná se o pracovníky pro PenPo 
právní úkon pověřené sPaPuPárním orgánem kupujícíhoB 
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Předávací proPokol je za prodávajícího oprávněn podepsaP HngB Radek V ávraB - PelB: +420283290D49, e-
mail: vavraBr@aØuachemieBcz, moNil: +4206046D8810, pracovník pověřený sPaPuPárním orgánem 
prodávajícíhoB 
 

J edno vyhoPovení předávacího proPokolu zůsPává prodávajícímu pro jeho poPřeNy a další dvě vyhoPovení 
zůsPávají kupujícímuB 
 

ZaměsPnanec kupujícího, kPerý provádí povinnou prohlídku dodaného, nainsPalovaného a do provozu 
uvedeného zNoží je oprávněn do předávacího proPokolu popsaP jím zjišPěné vady předávaného zNožíB 
V  případě zjišPění vad zNoží neNude zNoží považováno za řádně předané a smluvními sPranami Nude 
v předávacím proPokolu sjednána lhůPa pro jejich odsPraněníB Po odsPranění PěchPo vad Nude smluvními 
sPranami sepsán nový předávací proPokolB Za den řádného předání a převzePí zNoží Nude považován den 
podpisu předávacího proPokolu Nez výhradB 
 
4B3B MísPo plnění 
 

MísPem plnění je T káňová úsPředna v mísPě kupujícíhoB  
 
4B4B SoučinnosP 
 

Smluvní sPrany jsou povinny vyvíjeP veškeré úsilí k vyPvoření poPřeNných podmínek pro realizaci 
předměPu smlouvy, kPeré vyplývají z jejich smluvního posPaveníB To plaPí i v případech, kde Po není 
výslovně uloženo v jednoPlivých usPanoveních smlouvyB Především jsou smluvní sPrany povinny vyvinouP 
součinnosP v rámci smlouvou upravených posPupů a vyvinouP poPřeNné úsilí, kPeré lze na nich v souladu 
s pravidly pocPivého oNchodního sPyku požadovaP, k řádnému splnění jejich smluvních povinnosPíB 
 

Pokud jsou kPerékoli ze smluvních sPran známy okolnosPi, kPeré jí Nrání, aNy dosPála svým smluvním 
povinnosPem, sdělí Po neprodleně písemně druhé smluvní sPraněB Smluvní sPrany se zavazují neprodleně 
odsPraniP v rámci svých možnosPí všechny okolnosPi, kPeré jsou na jejich sPraně a kPeré Nrání splnění jejich 
smluvních povinnosPíB Pokud k odsPranění PěchPo okolnosPí nedojde, je druhá smluvní sPrana oprávněna 
požadovaP splnění povinnosPi v náhradním Permínu, kPerý sPanoví s přihlédnuPím k povaze záležiPosPiB 
 

K upující umožní příjezd prodávajícího do mísPa plnění na doNu nezNyPně nuPnou k vykládce zNožíB 
 

 
4BDB NeNezpečí škody na zNoží a vlasPnické právo ke zNoží 
 

V lasPnické právo a neNezpečí vzniku škody na zNoží přechází na kupujícího řádným předáním zNoží 
kupujícímu v mísPě plnění podle článku 4B2B PéPo smlouvy a podpisem předávacího proPokolu 
oprávněnými zásPupci oNou smluvních sPranB 
 
4B6B Smluvní sankce 
 

V  případě prodlení prodávajícího s dodáním zNoží dle člB 4B1B PéPo smlouvy, je kupující oprávněn účPovaP 
prodávajícímu smluvní pokuPu ve výši DB000,- K č za každý i započaPý kalendářní den prodleníB 
 

V  případě pozdního násPupu prodávajícího na provedení BTK , validaci neNo někPeré z jiných konProl 
vyžadovaných právními předpisy v záruční doNě, neNo neodsPranění reklamovaných vad v záruční doNě, 
neNo neopraviPelnosPi zNoží v záruční doNě, neNo pokud Nude odsPranění závady v záruční doNě PrvaP déle 
než 3 pracovní dny od příjezdu Pechnika, Nude kupující oprávněn vyúčPovaP prodávajícímu smluvní 
pokuPuB TaPo smluvní pokuPa Nude účPována ve výši  10B000,- K čB TaPo smluvní pokuPa může NýP 
kupujícím prodávajícímu účPována za každý i započaPý den prodlení a Po až do provedení příslušné 
konProly či do úplného odsPranění reklamovaných vadB 
 

V  případě NezplaPného zapůjčení a uvedení do Nezvadného provozu náhradního zNoží se sPejnými 
paramePry (shodného medicínského účelu) do 3 pracovních dní od příjezdu Pechnika včePně NezplaPného 
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zaškolení (dPPo NezplaPné insPrukPáže) až do úplného zprovoznění zNoží, neNude smluvní pokuPa 
vyúčPovánaB 
 

Pokud prodávající dodá kupujícímu zNoží, kPeré při svém provozu neNude splňovaP veškeré paramePry 
prodávajícím v naNídce uvedené, neNo uvedené v oficiální Pechnické dokumenPaci výroNce, Nude PenPo 
sPav považován za záruční závadu a kupující Nude požadovaP její odsPraněníB K upující si vyhrazuje právo 
uplaPňovaP veškeré výše uvedené sankce až do úplného odsPranění PéPo závadyB 
 

V  případě neopraviPelnosPi zNoží může NýP prodávajícím PoPo zNoží vyměněno za shodné, neNo 
kvaliPaPivně vyšší zNožíB TuPo výměnu lze provésP pouze po dohodě mezi kupujícím a prodávajícímB 
 

V  případě pozdní úhrady kupní ceny se kupující zavazuje uhradiP prodávajícímu smluvní úrok z prodlení 
ve výši 0,2D % z dlužné čásPky za každý i započaPý den prodleníB 
 

Uhrazením smluvní pokuPy není žádným způsoNem doPčen nárok kupujícího na náhradu případně vzniklé 
škodyB 
 

Smluvní pokuPa Nude účPována samosPaPným dokladem - fakPurou, splaPnosP smluvní pokuPy činí 30 dní 
ode dne doručení dokladu prodávajícímuB 
 
DB Záruka, servisní podmínky a reklamace 

Prodávající prohlašuje, že dodávané zNoží je nové, nepoužiPé a nerepasované a je Nez vad fakPických i 
právníchB Dále prodávající prohlašuje, že dodané zNoží Nude míP po celou doNu záruky ode dne podpisu 
předávacího proPokolu vlasPnosPi odpovídající specifikacím, kPeré jsou uvedeny v zadávací dokumenPaci a 
v Pechnické dokumenPaci ke zNoží, kPerá Nyla vydána výroNcem, a poskyPuje na zNoží, jeho příslušensPví 
či Pechnologie záruku: 24 měsícůB 
 
Záruční doNa počíná plynouP dnem uvedení zNoží do provozu po řádném předání a převzePí zNožíB Záruka 
se vzPahuje na plnou funkčnosP zNožíB  
 

IhůPa pro příjezd Pechnika a odsPranění závady činí 3 pracovní dnyB IhůPa pro odsPranění závady počíná 
NěžeP ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, pošPou) závady prodávajícímuB Záruční 
doNa se prodlužuje o doNu, kPerá uplyne mezi nahlášením a odsPraněním reklamované závady zNožíB 
 

V  případě nuPné opravy v doNě záruky, kPerá Nude PrvaP déle než 3 pracovní dny ode dne doručení 
oznámení, požadujeme zapůjčiP po doNu opravy adekváPní náhradní prosPředek sPejné kvaliPy a 
vyNavenosPi (rovněž sPejného medicínského účelu)B PřísProj musí NýP na pracovišPě zapůjčen a připraven 
k provozu nejpozději do 3 pracovních dnů od příjezdu PechnikaB 
 
Záruční (dPPo pozáruční) servis zajisPí servisní sPředisko prodávajícího: 
Adresa: Regucon, sBrBoBU Rakovky 1768, 14800 Praha 4, PelB: +
konPakPní osoNa: 
 

Po doNu záruky v prvních 24 měsících od uvedení zNoží do provozu je veškerý záruční servis, opravy, 
dodavaPelská údržNa, validace, kaliNrace a Pechnické konProly dle příslušných usPanovení zákona čB 
268/2014 SNB, o zdravoPnických prosPředcích, v plaPném znění, kPerý je nezNyPný pro provoz zNoží (dále 
všechny konProly předepsané neNo doporučené výroNcem, neNo vyplývající z plaPných právních předpisů 
a Po včePně veškerého spoPřeNního maPeriálu poPřeNného k jejich provedení) a náhradní díly poPřeNné 
k zajišPění Nezvadného a Nezpečného provozu zNoží Pak, aNy zNoží splňovalo podmínky uvedené v 
příslušných usPanovení zákona čB 268/2014 SNB, o zdravoPnických prosPředcích, v plaPném znění, 
poskyPnuPy prodávajícím zdarmaB V eškeré Pechnické konProly, validace a kaliNrace zNoží jsou 
prodávajícím prováděny minimálně dle plaPné legislaPivy a nařízení výroNce či servisní organizaceB 
K upující není povinen vyzývaP prodávajícího písemně k jejich provedeníB Pokud Pak ale učiní, poPom 
prodávající na PyPo prohlídky nasPoupí nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy, pokud se 
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smluvní sPrany nedohodnou jinakB Poslední NezplaPná NezpečnosPně Pechnická konProla včePně validace 
Nude provedena nejdříve 1 měsíc před uplynuPím záruční doNyB 
 

V  osPaPním plaPí pro uplaPňování a způsoN odsPraňování vad příslušná usPanovení zákona čB 89/2012 SNB, 
oNčanského zákoníku, v plaPném zněníB 
 
 
6B Pozáruční činnosPi 

Prodávající se zavazuje po skončení záruky dle předchozího článku prováděP pro kupujícího pozáruční 
servis, a Po za sjednanou úhraduB Přílohou čB 3 smlouvy jsou položkové ceny za pozáruční servisní a další 
činnosPi v ní uvedenéB TyPo ceny Nez DPH jsou plaPné, nejvýše přípusPné a nepřekročiPelné minimálně po 
doNu 8 leP od konce záruky na dodaný předměP dle PéPo smlouvyB  

J ednoPlivé pozáruční servisní činnosPi, opravy a BTK  Nudou oNjednávány dle uvedených konPakPů 
servisního sPřediska prodávajícího v článku DB PéPo smlouvyB  

J ednoPlivé činnosPi Nudou prováděny v souladu se zákonem čB268/2014 SNB, o zdravoPnických 
prosPředcích, v plaPném znění, zejména v souladu s hlavou HX B Servis a revizeB  

NásPup na BTK , opravu a další oNjednávané činnosPi je D pracovních dní od doručení výzvy, pokud se 
smluvní sPrany nedohodnou jinakB 

IhůPa pro dokončení požadované činnosPi je 10 pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní 
sPrany nedohodnou jinakB 

Smluvní sPrany se dohodly na níže uvedených cenových ujednáních: 
 

činnosP čásPka v K č 
Nez DPH za 

sazNa za práci servisního Pechnika 0,- 1 hodinu 
dopravní náklady poskyPovaPel - oNjednaPel a zpěP 1000,- 1 cesPu 
provedení BTK  včePně ceny použiPého spoPřeNního maPeriálu 1000,- 1 BTK  
revize 1000,- 1 revizi 
kaliNrace 1000,- 1 kaliNraci 
školení/insPrukPáž oNsluhy 1000,- 1 osoNu 
BBB    
ceny pravidelně měněných náhradních dílů (díly měněné po určiPém cyklu dle nařízení výroNce, servisní 
organizace neNo legislaPivy) 
… není předepsáno  1 ks 

Prodávající Nere na vědomí, že nese náklady související s vjezdem moPorových vozidel do mísPa plněníB   

Cena servisu ve výše uvedených položkách je sPanovena jako nejvýše přípusPná a nepřekročiPelná po doNu 
96 měsíců od konce záruční doNy na dodané zdravoPnické prosPředky dle kupní smlouvyB V ýše uvedené 
ceny lze měniP pouze o průměrnou výši inflace za uplynulý kalendářní rok, v případě, že inflace za 
uplynulý kalendářní rok Nyla vyšší než 3 %B 

Prodávající se zavazuje zajisPiP servisní činnosP dle plaPné legislaPivy po celou doNu živoPnosPi zNoží (viz 
článek 1 PředměP smlouvy)B 

FakPurovanou cenou servisu včePně DPH Nude cena Nez DPH zvýšená o akPuálně plaPné sazNy DPHB 
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7B Závěrečná usPanovení 
 

Prodávající prohlašuje, že nainsPalované zNoží a úroveň proškolení jeho oNsluhy zajisPí Nezpečný provoz a 
minimalizaci ohrožení živoPa či zdraví pacienPů kupujícího či dalších osoN i v případě přerušení dodávky 
elekPrické energie neNo poruchy zNožíB 
 

K upující si vyhrazuje právo odsPoupiP od PéPo smlouvy Péž v případech: 
 že předměP smlouvy Nez vad a nedodělků neNude prodávajícím realizován v plném rozsahu 

nejpozději do 8 Pýdnů od daPa naNyPí účinnosPi kupní smlouvy z důvodu na sPraně prodávajícího, 
 v průNěhu záruční doNy dojde k opakovanému výskyPu 3 a více sPejných závad, neNo                     

D liNovolných závad na zNoží, 
 odsPranění závady na zNoží Nude delší než 14 kalendářních dnů ode dne uplaPnění reklamace, 
 celková doNa odsPávky zNoží pro záruční závadu Nude za doNu 12 po soNě jdoucích kalendářních 

měsíců delší než 30 kalendářních dnůB 
 
Prodávajícímu v PomPo případě nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s přípravou 
realizace aneNo s realizací předměPu smlouvyB 

Prodávající na seNe přeNírá neNezpečí změny okolnosPí dle § 176D odsPB 2 zákona čB89/2012 SNB, 
oNčanského zákoníku, v plaPném zněníB  

Pro účely PéPo smlouvy se vylučuje posPoupení smlouvy dle §  189D zákona čB89/2012 SNB, oNčanského 
zákoníku, v plaPném znění, PjB prodávající není oprávněn posPoupiP svá práva a povinnosPi z PéPo smlouvy, 
neNo její čásPi PřePí osoNě Nez písemného souhlasu kupujícíhoB 

Prodávající není oprávněn posPoupiP pohledávku plynoucí z PéPo smlouvy PřePí osoNě Nez písemného 
souhlasu kupujícíhoB   
 

TuPo smlouvu lze měniP či doplňovaP pouze písemnými dodaPky podepsanými oprávněnými zásPupci oNou 
smluvních sPranB 
 

V eškerá PexPová dokumenPace, kPerou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, 
musí NýP předána či předložena v českém jazyceB 
 

V  případě sporu rozhodne na návrh někPeré ze smluvních sPran mísPně příslušný soud v České repuNliceB 
 

TaPo smlouva naNývá plaPnosPi dnem jejího podpisu oprávněnými zásPupci oNou smluvních sPran a 
účinnosPi dnem jejího uveřejnění v regisPru smluvB 
 

Prodávající podpisem PéPo smlouvy vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech podmínek PohoPo smluvního 
vzPahuB 
 

Smluvní sPrany souhlasí s uveřejněním smlouvy v regisPru smluv podle plaPných právních předpisůB 
 

PísemnosPi mezi sPranami PéPo smlouvy, s jejichž oNsahem je spojen vznik, změna neNo zánik práv a 
povinnosPí upravených PouPo smlouvou (zejména odsPoupení od smlouvy) se doručují osoNně neNo 
doporučenou pošPou, není-li v PéPo smlouvě sPanoveno jinakB PovinnosP smluvní sPrany doručiP písemnosP 
doporučeně druhé smluvní sPraně je splněna při doručování pošPou, jakmile pošPa písemnosP adresáPovi 
doručí proPi podpisuB V  případě nedoručení naNývá odsPoupení od smlouvy účinnosPi PřePí den po odeslání 
oznámení o odsPoupení na adresu druhé smluvní sPranyB 
 

TaPo smlouva je vyhoPovena ve Přech sPejnopisech s plaPnosPí originálu, přičemž kupující oNdrží dvě 
vyhoPovení a prodávající oNdrží jedno vyhoPoveníB 
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Smluvní sPrany prohlašují, že PaPo smlouva vyjadřuje jejich pravou, vážnou, svoNodnou a úplnou vůli, 
prosPou omylů, a že PuPo smlouvu neuzavírají v Písni za nápadně nevýhodných podmínekB Na důkaz shora 
uvedeného připojují oprávnění zásPupci smluvních sPran své podpisyB 
 
Příloha čB 1: Specifikace zNoží 
Příloha čB 2: Specifikace ceny – rozpočeP – v položkovém členění 
Příloha čB 3: Specifikace ceny za pozáruční BTK  a osPaPní činnosPi 
 
V  Hradci K rálové, dne 2B12B2020   V  Praze dne 30B11B2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
… … … … … … … … … … … … … … … BB  … … … … … … … … … … … … … … …  
Za kupujícího:       Za prodávajícího: 
FakulPní nemocnice Hradec K rálové              AØua-chemie spolB s rBoB 
profB MUDrB V ladimír Palička, CScB, drB hB cB,  HngB Radek V ávra  
řediPel       jednaPel firmy 
 



P yN[hH A  2. 1 K9 KU P NN Sa [hU V Ě 

 

 

 

 
K upní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předměPu smlouvy, PjB dodávky zNoží 
včB sPěhování, Nalné, dopravné, celní poplaPky, pojišPění, insPalaci zNoží a jeho uvedení do 
Nezvadného provozu včePně poPřeNných pomůcek, součásPí a příslušensPví, záruční servis,  
validace po doNu záruky, insPrukPáž/zaškolení příslušných zaměsPnanců, PjB Pechniků kupujícího 
a oNsluhujícího personáluB Dále Paké likvidaci oNalů, odpadu apodB 
 
 
                                                                                           

 

a RA ZN/ N B hX 
P oložka hb chodní název P očet 

ks 
Nab ídková cena 
za kus b ez DP H  

Sazb a 
DP H  

DP H  Nab ídková cena za 
počet kusů s DP H  

a razící 
b ox  

9XC32086V  1 254.920,00 21% 53 533,20 308 453,20 



 
Technický lisP 

 R evco UlPra-IoR TemperaPure UprighP Freezer 
 MODE I R E IE AS E  - 20 
 VýroNce: Thermo F isher S cienPific, MariePPa, Ohio 

 Číslo modelu 
S pecifikace E xF32086V 

 Applikace a elekPrická daPa 
Applikace S kladování laNoraPorních/Niologických maPeriálů (nehořlavých) 
KapaciPa 24B1 cuB fPB (682 l), D00 S PandarPních 2" kraNiček 

TeploPní rozsah -D0°C Po -86°C  
Požadavky na elekPřinu 230V D0 Hz, 1 Phase 

Proud přísProje 12B0 AMP 
Přívod energie 1DB0A (min) vyhrazený uzemněný oNvod 

Zásuvka / Délka napájecího kaNelu Záleží na zemi / HE C  Cords, 10 fP (3B0D m) 
Agency IisPings CE , FDA 

VniPřní / Vnější použiPí Pouze vniPřní 
ProsPředí Nekorozivní, nehořlavé, ideálně s venPilací 

 K onfigurace Chlazení 
Chladící S ysPém Průmyslový  Dvou Fázový  KaskádoviPý S ysPém 

Kompresor / POčeP HermePicky izolovaný  / 2 
Výkon kompresoru* 980 W 

Typ kondenzáPoru/PočeP E nhanced F inned-TuNe and Forced-Air Cooled / 1 
E xpansion Device Capillary TuNe 

Typ Výparníku Cold Wall WiPh E nhanced HeaP Transfer TreaPmenP 
Odmražování Manuální 

Chladivo / HořlavosP R 404A in 1sP S Page / R D08B+R 290 Mix in 2nd S Page / Nehořlavé 
 K onfigurace elekPrického sysPému 

Úroveň konProlní jednoPky Top 
Vypínač On-Off RiPh C ircuiP Breaker 

Typ konProlní jendoPky Microprocess ConProl 
ZaNezpečení požadované hodnoPy NO 

Ochranný Pyp kompresoru High Pressure C uPouP S RiPch/High Temp CuPouP S RiPch/CurrenP proPecPion/Iogic proPecPion 
Ovládací senzor S ingle R TD (1000 ohm PlaPinum R TD) 

KonekPiviPa, vzdálené přísPupy R S 48D, 4-20mA, Dry ConPacPs 
NasPaviPelné horní /spodní Alarmy Plně nasPaviPelné 

AuPo-VolPage S afeguard Buck/BoosP S ysPem 
 R ozměry a konsPrukce 

VniPřní rozměry (V x H x Š) 1308 x 64D x D86 mm  
Vnější rozměry (V x H x Š) 1978  x 988  x 922  mm  
R ozměry pro přepravu 2096 x 11D6 x 1062 mm 

Hzolace               Vakuová izolace sesPávající se s polyurePanové pěny s vysokou husPoPou , R -30 (fP2·°F·hr/BPu) 
Těsnění dveří S ilikonové, High Performance S eal GaskeP 

Police / NosPnosP                                                 4 z nerezové oceli polohovaPelné v rozsahu 2D mm / 4DB4 kg  
Všesměrová kolečka S PandarPní s uzamčením 

HmoPnosP 338 kg 
Další opce IN2 oči CO2 Backup S ysPém, CharP Recorder 

 Běžný výkon zařízení v amNienPních podmínkách (20 C ) 
 
 
 
 

1) J edná se o nominální výkon, kPerý se může lišiP u jednoPlivých Pypů 
2) Výkon hluNokomrazícího Noxu se může lišiP dle jeho velikosPi, Pypu a počPu skladovaného maPeriálu a prosPředí ve kPerém je umísPěn 

3) KonPinuální vylepšování produkPů může vyúsPiP ke změně výše uvedených paramePrůB VýroNceB Thermo ScienPific neakcepPuje zodpovědnosP za poškození, zranění či ekonomickou 
škodu kvůli špaPné inPerprePaci údajů uvedených v PomPo Pechnickém lisPuB 

Thermo F isher S cienPific TDS _ Performance_ UIT_V36Bxlsm    10/29/2018 
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P říloha č. 3 ke kupní smlouvě - Specifikace ceny za pozáruční B TK a ostatní činnosti

popis cena v Kč b ez DP H pozn.
cena v Kč b ez 

DP H
za 96 měsíců

výše DP H
cena v Kč 

včetně DP H
za 96 měsíců

B TK 1 000,00
laboratorní/IIa/2 roky, 
IIb/1 rok 4000,00 840,00 4840,00

Revize 1 000,00 1 revize 4000,00 840,00 4840,00
Kalibrace 1 000,00 1 kalibrace 4000,00 840,00 4840,00
Instruktáž/zaškolení 1 000,00 1 osoba 4000,00 840,00 4840,00
H odinová práce technika 1 hodina 0,00 0,00 0,00
Doprava do sídla zadavatele a zpět 1 000,00 1 cesta 4000,00 840,00 4840,00
P ravidelně měněné náhradní díly po 
uplynutí záruky po určitém cyklu dle 
nařízení výrobce, servisní organizace nebo 
legislativy 

0,00

8 let

0,00 0,00 0,00

20000,00 4200,00 24200,00

Ú častník vyplní pouze žlutá pole (účastník musí vyplnit hodnotu každé položky). 
Zeleně označená buňká je součástí hodnocení (Nabídková cena (2)).
Ú častník uvede hodnotu zelené buňky do krycího listu.
P ozn. - pokud existují pravidelně měněné náhradní díly (po ukončení záruky), je účastník povinen je položkově rozepsat vč. uvedení jednotlivých cen a daného cyklu.

P ozn.
1. V ýše uvedené ceny jsou platné po dobu minimálně 8 let od konce záruky předmětu smlouvy.
2. V ýše uvedené ceny bez DP H  budou fakturovány s aktuální sazbou DP H  a se splatností 30 kalendářních dnů.
3. V ýše uvedené ceny lze měnit pouze o průměrnou výši inflace za uplynulý kalendářní rok, v případě, že inflace za uplynulý kalendářní rok byla vyšší než 3 %.
4. Náhradní díly a spotřební materiál (nikoliv pravidelně měněné náhradní díly) budou prodávajícím účtovány samostatně v cenách v místě a čase obvyklých.  


