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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená po dohodě podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Prodávající: Getinge Czech Republic s.r.o.
sídlo: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
zastoupený: Mgr. Jiří Lacina, MBA, Aleksandar Jevremović, jednateli
IČO: 03053601
DIČ: CZ03053601

a

Kupující: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
zastoupený: MUDr. Janem Votavou, náměstkem pro léčebně preventivní péči,

zástupcem statutárního orgánu FNKV
IČO: 00064173
DIČ: CZ00064173

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě přístroje Cardiohelp i s příslušenstvím podle
specifikace uvedené v příloze č. 1 (dále jen „zboží“), a to na základě výsledku veřejné zakázky
s názvem „FNKV – srdečně - plicní podpora“, interní číslo VZ: 2021_011_00_00. Všechny
zadávací podmínky zadávacího řízení této veřejné zakázky na kterou se uzavírá tato smlouva jsou
pro dodavatele závazné při plnění zakázky a to i pokud nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.

2.2. Součástí dodávky je doprava, montáž, instalace, instruktáž dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.,
o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“), a předání dokladů, které se k dodanému
zboží vztahují dle bodu 5. této kupní smlouvy.

2.3. Prodávající se zavazuje zboží dodat, převést na kupujícího vlastnické právo a poskytnout další
služby uvedené v bodě 3.1. této smlouvy.
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2.4. Touto smlouvou prodávající zároveň uděluje kupujícímu nevýhradní licenci na dobu neurčitou
k výkonu práva užít software (dále jen „licence“) v rozsahu nutném k plné funkčnosti zboží.
Poskytnutím licence není dotčeno právo prodávajícího užívat software jakýmkoli způsobem, stejně
tak není dotčeno právo prodávajícího udělit licenci dalším osobám. Cena za licenci je již zahrnuta
v kupní ceně dle této smlouvy.

2.5. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu podle bodu 3.1. této smlouvy a objednané zboží převzít.

3. Kupní cena

3.1. Kupní cena bez DPH: 1 979 888,00 Kč
DPH 21 % 415 776,48 Kč
Kupní cena celkem vč. DPH: 2 395 664,48 Kč

V kupní ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tj. dodávka
zboží, balné, dopravné, celní poplatky, pojištění, instalace zboží a jeho uvedení do provozu, včetně
potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, bezpečnostně technické kontroly po
dobu záruky vč. el. revizí, instruktáž příslušných zaměstnanců, dále také likvidaci obalů a odpadu.

3.2. Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
3.3. Takto sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná vyjma změny zákonné sazby DPH.

4. Místo a doba plnění

4.1. Zboží bude dodáno a předáno prodávajícím v sídle kupujícího, Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, Kardiochirurgická klinika, pavilon „M“.

4.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu dle článku 5. smlouvy nejpozději do 6 týdnů
ode dne účinnosti této kupní smlouvy.

4.3. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu předání zboží nejpozději 5 pracovních
dnů předem, a to Odbor nákupu a investic;

5. Dodání zboží

5.1. Předmět smlouvy bude předán kupujícímu protokolem o předání a převzetí spolu s těmito doklady:
dodací list, návod k obsluze v českém jazyce /papírová verze i verze na CD/, certifikát CE event.
prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů, protokol o instruktáži dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.

5.2. Protokol o předání a převzetí podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. odpovědní
pracovníci kupujícího a prodávajícího, kteří budou pověřeni příslušným vedoucím zaměstnancem,
přičemž podpisem protokolu dochází k převzetí a předání zboží.

5.3. Prodávající se zavazuje k ekologické likvidaci veškerého odpadu, který vznikne v průběhu
dodávky.
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6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

6.1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce sjednané záruční doby, která činí
24 měsíců měsíců ode dne uvedení předmětu dodávky do trvalého provozu a po tu dobu garantuje
obvyklé vlastnosti dodaného zboží.

6.2. Záruční servis je poskytován prodávajícím bezplatně a zahrnuje náklady na potřebné náhradní díly,
cestu a práci servisního technika. V záruční době budou též prováděny bezplatně i periodické
bezpečnostně – technické kontroly zařízení vč. el. revize zařízení.

6.3. Prodávající se zavazuje nejpozději do 48 hod. od uplatnění reklamace kupujícím reklamované vady
prověřit a zahájit práce s odstraněním reklamovaných vad.

6.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které
odpovídá prodávající.

6.5. Záruční servis dodaného zboží bude zajišťovat servisní středisko firmy Getinge Czech Republic,

7. Platební podmínky

7.1. Kupní cena bude kupujícím zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání
předmětu plnění, se splatností 60 dnů po uvedení předmětu plnění do trvalého provozu.

7.2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavené daňové a účetní doklady (dále jen faktury)
budou obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.
Součástí faktury (přílohou) bude kopie dodacího listu nebo Předávacího protokolu podepsané
zástupcem kupujícího (tj. klinické pracoviště kupujícího).

7.3. V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem
kupujícího takovouto fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu k opravě nebo k vystavení nové
faktury. Do doby vystavení a doručení nové faktury prodávajícím kupujícímu není kupující
v prodlení se zaplacením kupní ceny. U opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta
splatnosti.

8. Sankce

8.1. Je-li kupující v prodlení se zaplacením daňového dokladu-faktury nebo její částí, je povinen zaplatit
z nezaplacené částky zákonný úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují
některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence
svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Je-li prodávající v prodlení s předáním zboží, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03%
z kupní ceny za každý započatý den prodlení.

8.3. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí
30 dní ode dne doručení vyúčtování povinné smluvní straně.
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8.4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla 
druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle 
smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.  

 
9. Závěrečná ustanovení 
 
9.1.  Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
9.2.  Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami. 
9.3.  Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převést na třetí osobu 

jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy, ani postoupit tuto smlouvu třetí osobě, 
zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami. 

9.4.  Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

9.5.  Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí českým právním 
řádem, zejména občanským zákoníkem. 

9.6.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání 
podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

9.7.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí, aby veškeré 
náležitosti smlouvy byly zveřejněny dle platných právních předpisů. 

9.8.  Prodávající se zavazuje pro případ, že v rámci plnění předmětu smlouvy se dostane do kontaktu 
s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

9.9.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato 
smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. K uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
se zavazuje kupující, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uzavření. 

 
Přílohy.: 
č. 1 -  Specifikace předmětu smlouvy 
 
V Praze 26.4.2021 V Praze dne: 3.5.2021 
Za prodávajícího: Za kupujícího: 
 
             
………………………………………................. ………………………………………. 
Getinge Czech Republic s.r.o. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
Mgr. Jiří Lacina, MBA, Aleksandar Jevremović MUDr. Jan Votava 
jednatelé náměstek pro léčebně preventivní péči 
 zástupce statutárního orgánu FNKV 
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Příloha č. 1 Specifikace předmětu smlouvy 
 
Srdečně-plicní podpůrný system Cardiohelp i s příslušenstvím 
 

• Male, lehké a přenosné odstředivé čerpadlo. 
• Dotykový displej s automatickým zámkem možnosti zobrazení¨ 
• Otočný knoflík pro regulaci průtoku 
• Zobrazení parametrů (viz technické údaje níže) 

o Senzor měření: 
� Tlaku 
� teploty  
� hladiny, průtoku, bublin 

o Monitoring žilní krve bez nutnosti kalibrace: 
� žilní sycení kyslíkem 
� hemoglobin 
� hematocrit 
� žilní teplota 

• Vysoká bezpečnost intervenčního systému a alarmů. 
• Integrovaný akumulátor back-up min.90min 
• Numerický a  LED ukazatel rychlosti RPM. 
• Nouzová ruční klika (manuální ruční klika s magnetickou spojkou a LED ukazatel rychlosti) 
• Přístroj je certifikován pro transport (inter-a intra-nemocniční) 

• Data komunikační porty (USB, Ethernet) 
• Bezpečnostní prvky ( alarm, vibrační podložka) 

 
Technické údaje:  
Klasifikace: Třída II b  
Třída ochrany: IPX1 a IPX4   
Rozměry max(L x W x H): 420 x 250 x 290 mm  
Hmotnost: max 10 kg  
Displej 5,7 "TFT dotykový displej: 640 x 480 pixelů  
 
Čidla připojení:  
4 x externí vstup  
3 x vnitřní tlaky  
2 x vnější teploty  
2 x vnitřní teploty  
1 x Průtokový čidlo s integrovaným snímačem bublin  
1 x Čidlo bublin  
1 x Čidlo průtoku 
 
Žilní čidlo: 1 x žilní sycení kyslíkem  
1 x Hemoglobin 
1 x hematokrit  
1 x žilní teplota  
 
Otáčky (RPM): 0 ... 5000 ot / min  
Průtok: -9,99 ... 9,99 L / min  
Čidlo průtoku a bublin: ultrazvukové (bublinky> 5mm)  
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Tlakové senzory: -500 ... 900 mmHg  
Teplotní senzory: 10,0 ... 45,0 ° C  
Měření žilních vzorků: optické a infračervené senzory  
Žilní sycení kyslíkem (SvO2): 40,0 ... 100,0%  
Hemoglobin (Hb): 5,0 ... 15,0 g / dl  
Hematokrit (HCT): 15,0 ... 50,0%  
 
Připojitelné rozhraní: 
1 x USB port typu A  
1 x USB port typu B  
1 x připojení k výstupu alarmu (Ward call)  
Servisní rozhraní  
Externí disk  
Vzdálené rozhraní  
EKG signál  
 
Baterie provozní doba: min. 90 minut  
Typ baterie: 2 x lithium-Ion, 10,8 V / 6450 mAh  
Doba nabíjení: max. 5 h 
 
Součástí dodávky je: 
 

• Vozík s transformátorem na kterém je Cardiohelp umístěn 

• Infuzní stojan pro priming 

• Směšovač plynů 

• Držák na kyslíkovou láhav 

• Heater unit pro ohřev pacient 

- Bezpečnostní odvzdušňovací funkce. 
- Technické údaje: 

o Max. průtok krve: 0,5 - 7 l / min 
o Plocha výměníku plyn membrány: 1.8 m2 
o Rozloha výměnu tepla: 0.4 m2 

Membrána: Difuzní membrána 


