
Smlouva o vYpořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito
smluvními stranami:

Kupujícím:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Se sídlem: Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10
jednající:
IČO: 00023841
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

a
Prodávajícím:
CHEIRÓN a.s.
Se sídlem: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6 - Břevnov
jednající:
IČO: 27094987
Společnost zapsaná v OR u MS v Praze, sp. zn. B 8964
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 3 l. 7. 2018 kupní smlouvu, jejímž předmětem byl nákup pomůcek a
materiálu k výuce ATLS a ALS. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího
řízení na výběr dodavatele.

2. Strana kupujícího je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené
v ustanovení odst. l. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že k plnění sjednanému v předmětné smlouvě došlo k datu
podpisu této smlouvy, tedy ještě před jejím zveřejněním v Registru smluv. Z toho vplývá, že
plnění bylo poskytnuto bez právního důvodu.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy,
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý
v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu
ve znění, jak je dále uvedeno.

Il.

Práva a závazky smluvních stran

l. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností,
který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané
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smlouvy', která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně
sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 3 l dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané
smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním
nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným
v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy
uvedené v ČI. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému
zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5
zákona o registru smluv.

III.

ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. l - Smlouva č. I/020-2018 ze dne 3 l. 7. 2018

1 -l?- m
V Praze dne 5. 11. 2020 V Praze dne

' V případč jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016,
o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.





0 b
0 0 0

MôNISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Smluvní strany:

Toto potvrzeni o uveřejněni smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno infomačnim systémem Iegistru smluv
ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že niže specifikovaná smlouva
byla v registíu smluv v daný okamžik uveřejněna

Název:

IČO:

Datová schránka:

Adresa:

Útvar l Odbor l Org. složka:

Plátce l příjemce:

CHEIRÓN a S.

27094987

yv9dd2k

Ulrychova 2260/13, Bievnov, 16200, Piáha 6

Informace o zápisu:
příjemce

ID smlouvy:

ID verze:

Číslo verze:

Datum a čas zveřejněni:

zveTejňujíci subjekt:

ID návazné smlouvy:

Email pro zaslání potvrzeni:

5862691

6317131 PŤílohy:

l

02.08.2018 1052:58

Institut postgraduálního vzděláváni ve zdravotnictví (cf2uiwg)

Cheirón a.s. - dodávka pomůcek a materiálu.PDF

375.82 KB, 02 08.2018 10:54:02

a237b0079136lecd93f42Oe1d3a32b0aeeb0d6Bb7ed006e358588649ld547de4

pravni@ipvz cz
Doplňujlcí infonnace o zveŤejnění:

" Proběhlo doplněni údajů subjektu nebo sIň]úvni strany dle databáze ISDS.
publikující smluvní strana:

Adresa záznamu:
Název subjektu:

IČO:

Datová schránka:

Adresa:

Útvar l odbor l Org. složka:

Institut postgraduálního vzděláváni ve zdravotnictví

00023841

cf2uiwg

Ruská 2412/85, 10000 Praha 10, CZ

https1/snúouvy.gov cz/sm]ouva/6317131

Smlouva:

Textové označení:

Datum uzavřeni:

Číslo smlouvy l č. jednací:

podepisující osoba:

Hodnota bez DPH:

Hodnota VC. DPH:

dodávka pomůcek a materiálu k výuce AILS a als

31.07.2018

I/020-2018

MUDL Antonín Malina, Ph D , MBA

l 799 983,00 CZK
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Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

CHEIRÓN a.s.

jednajícŕ
se sídlem:
lČ:

Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6 - Břevnov
27094987

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B
vložka 8964
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen jako "prodávajÍcÍ")

a

Institut postgraduálnIho vzdělávání
jednající:
se sídlem: Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10
lČ: 00023841
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen jako "Kupujícŕ')

(společně též ,,Smluvní strany")

uzavlrajl níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2079 a n. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu
(dále jen ,,Smlouva")

l.
Předmět Smlouvy

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje odevzdat Kupujichnu zboží dle položkového rozpočtu (příloha
k podané nabídce), který tvoří nedílnou součást Smlouvy (příloha č. l).

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, 100 05 Praha 10
e-mail: ipvz@ipvz.cz, web: www.ipvz.cz
tel.: +420 271 019 111, fax: +420 271 019 428

Hotel ILF
Budějovická 15, 140 00 Praha 4

e-mail: hotel@hotel-ilf.cz, web: www.hotel-ilf.cz
tel.: +420 261 092 333, fax: +420 261 261 860



2. KupujícÍse zavazuje za zbožizaplatit kupní cenu sjednanou v článku ||. této Smlouvy.

3. Vlastnické právo k níže vymezenému zboží se nabývá převzetím zboží v místě dodáni,
jímž je sídlo kupujÍcÍho uvedené v záhlavitéto Smlouvy (dále jen ,,Místo dodání").

0

Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za zboží vymezené v ČI. l. této

Smlouvy a specifikované v příloze č. 1 Smlouvy činí 1799 983,- KČ bez DPH
a 2 177 979,43 KČ včetně DPH, DPH Činí 377 996,43 KČ. Úhrada bude prováděna
v české měně.

2. Kupní cena již zahrnuje náklady prodávajÍcÍho na dopravu zboží do Místa dodáni,
kterým je sídlo kupujÍcÍho.

3. Kupní cena bude kupujÍcÍm zaplacena na základě daňového dokladu {faktury)
vystavené ProdávajÍcÍm, v rámci faktury bude uveden název veřejné zakázky
,,Pomůcky a materiál k výuce atls a als".

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 1963 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Kupujichnu.

6. Součástífaktury bude položkový rozpočet, který byl součástí nabídky.

7. prodávajÍcÍ je oprávněn vystavit fakturu až po kompletním dodání zboží
a následném předání a převzetí zboží a předávacího protokolu Kupujíckn.

8. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem či touto smlouvou stanovené
náležitosti, je KupujÍcÍ oprávněn ji do data splatnosti vrátit stlm, že prodávajÍcÍ je
povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti, v takovém případě není
KupujÍcÍv prodlenis úhradou.

Dodání a převzetí Zboží
1. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat zboží do Místa dodání do 31. 7. 2018. Dodané zboží

předá prodávajÍcÍ Kupujichnu nebo jim pověřené osobě.

2. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat Kupujícímu předávací protokol.

3. KupujÍcÍ se zavazuje při dodání zboží prohlédnout, překontrolovat a převzít zboží.

4. Zboží dodané řádně a včas v souladu stouto smlouvou je Kupující povinen převzít
a převzetí Prodávajíchnu potvrdit.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, 100 05 Praha 10
e-mail: ipvz@ipvz.cz, web: www.ipvz.cz
tel.: +420 271 019 111, fax: +420 271 019 428

Hotel ILF
Budějovická 15, 140 00 Praha 4

e-mail: hotel@hotel-ilf.cz, web: www. hotel-ilf.cz
tel.: +420 261 092 333, fax: +420 261 261 860



lV.
Všeobecné dodací podmínky

1. prodávajIcí je povinen uvedené zboží zabalit do pevných obalů, chránÍcÍch zboží před
poškozením a dodat je dle podmínek určených touto Smlouvou.

2. prodávajÍcÍ odevzdá Kupujichnu zboží v ujednaném množství a dále v jakosti
a provedení obvyklé pro tento druh zboží.

3. Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá Kupující při převzetí dodaného zboží.
Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na předávacím protokolu.

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na KupujícÍho převzetím zboží, nebo (jestliže tak
neučiní včas) v době, kdy mu prodávajÍcÍ zboží v souladu s touto smlouvou dodá do
místa dodání a KupujícI poruší svou povinnost zboží převzít.

V.
Práva z vadného plněni

1. Zboží má vady, nebylo-li odevzdané Kupujíchnu v ujednaném množství, jakosti
a provedeni, přičemž za vadu je považováno i plnění jiné věci stejně jako vada
v dokladech nutných pro užÍvánivěci.

2. prodávajÍcÍ prohlašuje, že zboží není zatíženo právem třetí osoby či osob, tedy, že
zboží je bez právních vad.

3. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným
způsobem, má KupujÍcÍ právo:

a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějÍcÍ
věci,

b) požadovat odstranění vady opravou věci,
C) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) odstoupit od smlouvy.

4. Volba mezi těmito nároky Kupujíchnu náleží, jen jestliže ji oznámi prodávajícImu ve
včas zaslaném oznámeni vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
Neoznámi-h Kupující volbu svého nároku včas, má nároky z vadného plnění jako při
nepodstatném porušeni Smlouvy.

VI.
Servis

prodávajÍcÍ se zavazuje zajišťovat záruční a pozáruční servis.

VIl.
Záruka za jakost

ProdávajÍcÍ se zavazuje, že zboží bude mít minimálně po dobu 24 měsíců dohodnuté
vlastnosti podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této Smlouvě jako příloha č. 2
a jako nedílná součást této smlouvy.

Institut postgraduálního vzděláváni ve zdravotnictví
Ruská 85, 100 05 Praha 10
e-mail: ipvz@ipvz.cz, web: www.ipvz.cz
tel.: +420 271 019 111, fax: +420 271 019 428

Hotel ILF
Budějovická 15, 140 00 Praha 4

e-mail: hotel@hotel-ilf.cz, web: www.hotel-ilf.cz
tel.: +420 261 092 333, fax: +420 261 261 860



VIII.
Smluvní pokuta

V případě, že prodávajÍcÍ nedodá zboží do místa dodáni v terminu stanoveném v ČI. lil
této Smlouvy, je povinen zaplatit KupujIcňmu smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý
den prodlení.

lX.
Přechodná a závěrečná ujednáni

1. Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řIdí ustanovením zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

2. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemně ve formě vzestupně
číslovaných dodatků.

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerého obsahu smluvního ujednání
a zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že ji uzavÍrajÍ
svobodně a vážně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzuji
svými podpisy.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží 2 vyhotoveni.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá
dnem uveřejněni v Registru smluv.

přj|ohy:

Příloha č. 1- položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Záruční podmínky

aze dne ... ...Á. ..:9Z:10i8
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V Praze dne....(Ů -07- 2018

KupujÍcÍ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, 100 05 Praha 10
e-mail: ipvz@ipvz.cz, web: www.ipvz.cz
tel.: +420 271 019 111, fax: +420 271 019 428

Hotel ILF
Budějovická 15, 140 00 Praha 4

e-mail: hotel@hotel-ilf.cz, web: www. hotel-ilf.cz
tel.: +420 261 092 333, fax: +420 261 261 860



příloha č. 1- Specifikace - položkový rozpočet

í

Q

jednotková cena Cena bez DPH
poř. císĺo Nazev Mnozstvt bez DPH

" 1 Fixátor hlavy se dvěma páskami 3 226 678,00
Fixační krční límec - určen pro fixaci hlavy dětského 3 180

2 pacienta při transportu 540,00
Fixační krční límec - jednodilá pomůcka pro znehybnění 3 180
krční páteře, pro nastavení dle situace do celkem 16

3 velikosti 540,00
" 4 Adaptér pro dospělý als model 4 8130 32 520,00

5 Supergel EKG 10 34 340,00
lntubační trenažér pro dospělé (model k zajištění dýchacích 2 36 900

6 cest) 73 800,00
7 Baterie pack pro ASL model 4 12 150 48 600,00
8 Fixační krční límec - novorozenecký vel. 1 3 146 438,00
9 Fixační krční límec - dětský, vel. 2 3 146 438,00

10 Fixační krční límec , vel. 3 3 146 438,00
11 Fixační krční límec, vel. 4 3 146 438,00
12 Fixační krční límec , vel. 5 3 146 438,00
13 Fixační krční límec , vel. 6 3 146 438,00

ALS model umožňujÍcÍ: OT intubaci, EKG monitoraci, 4 210 000
defibrilaci, LV. a LO. aplikaci, provoz na baterii, CPR

14 software s bezdrátovým propojením. 840 000,00
Dětský samorozpínací vak stransparetni silikonovou 3 4 700

15 maskou č. DA a rezervoárem 14 100,00
Dospělý samorozpÍnaci vak s transparentní silikonovou 6 4 700

16 maskou č. 5 a rezervoárem 28 200,00
17 Maska laryngeálnĹ dětská, č. 1 10 143 1430,00
18 Maska |aryngeá|ni, dětská, č. 2 10 143 1430,00
19 Maska laryngeální, pro dospělé, č. 3 10 143 1430,00
20 Maska IaryngeálnĹ pro dospělé, č. 4 10 143 1430,00
21 Maska laryngeálnĹ pro dospělé, 5 10 143 1430,00
22 Maska |aryngeá|ni, pro dospělé, č. 6 10 143 1430,00
23 Vzduchovod č. 1 sterilní, 70 mm 10 13 130,00
24 Vzduchovod č. 2 sterilní, 80 mm 10 13 130,00
25 Vzduchovod č. 3 sterilní, 90 mm 10 13 130,00
26 Vzduchovod č. 4 sterilní, 100 mm 10 13 130,00
27 Vzduchovod Č. 5 sterilní, 110 mm 10 13 130,00
28 Lžíce laryngoskopu č. 1vláknová optika Mclntosh 6 799 4 794,00
29 Lžíce laryngoskopu č. 3 vláknová optika Mclntosh 6 799 4 794,00
30 Lžíce laryngoskopu č. 4 vláknová optika Mclntosh 6 799 4 794,00
31 Lžíce laryngoskopu č. O vláknová optika Miller 6 799 4 794,00

Rukojeť laryngoskopu dobijeci vláknová optika, průměr 28 6 799
32 mm 4 794,00
33 Maska kyslíková s koncentračním sáčkem pro dospělé 50 16 800,00
34 Maska kyslíková s koncentračním sáčkem pro děti 50 18 900,00
35 Tablet 9,6" s pouzdrem 4 4 600 18 400,00
36 Mon itor EKG, bezdotyková obrazovka 5 25 000 125 000,00
37 lntu baCni Bougie, 10F 3 299 897,00
38 lntu baCni Bougie, 15F 3 299 897,00
39 Kleště Magillovy lomené, 25 cm 6 325 1950,00
40 Kleště Magillovy na jazyk lomené, 20 cm 3 325 975,00
41 Model pro nácvik koniotomie - Kriko-Trainer 2 10956 21912,00
42 Trenažer hrudní drenáže 1 63 500 63 500,00
43 Souprava pro urgentní koniotomii 1 3 460 3 460,00
44 Sourpava pro nouzovou tracheotomii 1 1640 1 640,00
45 Fonendoskop, plochý, extrémně lehký, modrý 2 185 370,00
46 Fonendoskop, plochý, extrémně lehký, červený 2 185 370,00
47 Fonendoskop, plochý, extrémně |ehký, černý 2 185 370,00
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48 Kompletní souprava hrudní drenáže 10 3250 32 500,00
49 Peán, rovný - 14 cm, sterilnI 6 120 720,00
50 lntubační Stylet - zavaděč, 10F 3 75 225,00
51 Intu baCni Stylet - zavaděč, 14F 3 75 225,00
52 jednorázový skalpel, sterilní Č.11 6 47 282,00

Pánevní fixátor pro rychlou stabilizaci zlomenin pánve s 6 2800
indikátorem správné sIly utažení, pro opakované použiti,

53 pro obvod boků 81-127 cm 16 800,00
54 Vakuová dlaha omyvatelná - ruka 1 2260 2 260,00
55 Vakuová dlaha omyvatelná - noha 1 3450 3 450,00
56 Vakuová matrace vícekomorová 4 11900 47 600,00
57 Scoop nosítka 4 10890 43 560,00
58 Odsávací pumpa pro matrace - velká, se šlapkou 1 2550 2 550,00

Tonometr, jednohadicový aneroidní, průměr stupnice 60 6 960
mm, s manžetou na suchý zip pro obvod paže 22-32 cm,
chráněn proti otřesům a přetlaku, antikorozní měřIcI

59 systém, kryt z pevného plastu, fonendoskop 5 760,00
Tonometr, jednohadicová, manžeta dětská, obvod paže 14- 6 446

60 21cm, fonendoskop 2 676,00
61 NasopharyngeálnItubus NPA, stavitelný 26Fr 6 66 396,00
62 NasopharyngeálnI tubus NPA, stavitelný 28Fr 6 66 396,00
63 NasopharyngeálnI tubus NPA, stavitelný 30Fr 6 66 396,00

Transportní nosítka s pojízdným podvozkem (nosítka musí 1 185000
být kompatibilní s technikou standardně užívanou ZZS
HMP, v současné době jsou používány nosítka STRYKER Ml)

64 185 000,00
65 Dětský als trenažér 1 110500 110 500,00

Model hlavy novorozence k nácviku zajištění dýchacích cest 1 28100
66 28 100,00

Celková cena bez DPH:
1 799 983,00

Poznámka:
Celková cena, je cena k doplnění do krycího listu a smlouvy
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i služeb v oboru anestez/e a intenz/vn/' péče
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Příloha č. 2 - Záruční podmínky

- záruční a pozáruční servis provádí CHEIRÓN a.s.
- záruka 24 měsíců

C'

CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13, 160 00 Praha 6 Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
www.cheiron.eu E-mail: obchod@cheiron.eu Tel.: +420 377 590 411 Fax: +420 377 590 435 tČ: 27094987 DIČ: CZ27094987
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