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Dnešního dne uzavřely 

 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 
se sídlem Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín 

IČ: 276 61 989 , DIČ: CZ27661989 

Bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

jednající doc. MUDr.  Michalem Filipem, Ph.D., předsedou představenstva a  

Ing. Martinem Dévou, členem představenstva 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 4437 

(dále jen „Nemocnice“) 

 

- na straně jedné - 

 

 

a 

 

 

Philips Česká republika s.r.o. 
Philips Health Systems 

se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 

IČ: 63985306, DIČ CZ63985306 

Bank. spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, Praha 5,  

č. účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

jednající Tomášem Vavrečkou, Janem Dörlem, jednateli společnosti 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 38206 

(dále jen „Philips“) 

 

- na straně druhé - 

 

tuto 

 

smlouvu o poskytování servisních služeb 

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Philips se touto smlouvou zavazuje převzít do servisní péče Philips systémy, 

uvedené níže v seznamu, umístěné na adrese sídla Nemocnice. Specifikace  

konfigurace systémů jsou uvedený v příloze č. 1 této smlouvy (dále jednotlivě i 

společně jen „Zařízení“). 

Název zařízení Výrobní číslo 
KNTB 

evidenční 
číslo 

 

Achieva 1,5T 39082 8386800  

Easy Diagnost 01.0046 9044500  

Practix 300 05.56.1325 9006100  

BV Pulsera 12 255 9083101  

Brilliance BigBore 996/7296 9083200  

Brilliance64 10174 9901000  

BV Pulsera 12 1223 9901400  

Practix 400 441994 9901500  

Integris Allura Xper FD10 268 9902000  

Integris Allura Xper FD10 267 9902200  

BV Pulsera 9 002113 9127600  

Digital Diagnost 3 484808/11000430 8359900  

Digital Diagnost 4 14000068 9914800  

BV Pulsera 12 3528 9915300  

Practix 360 15000582 9915500  

Practix 360 15000583 9915600  

Ingenia 1,5T 70778 9915800  

Brilliance iCT 100730 9211900  

Integris Allura Xper FD20 933 8348100  

ISP V7 100159124    

ISP IX V7 51013    

 

1.2. Servisní péče bude poskytnuta v rozsahu specifikovaném „Definici a rozsahu 

servisních služeb“,  jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

1.3. Philips se zavazuje poskytovat služby dle této smlouvy v souladu s platnými 

právními předpisy, technickými normami a interními předpisy o údržbě Zařízení. 

Služby budou poskytovány s náležitou odbornou péčí, v souladu s nejnovějšími 

výrobními znalostmi a posledním stavem techniky.  
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1.4. Nedohodnou-li se strany výslovně jinak, budou veškeré služby dle této smlouvy 

poskytovány v běžné pracovní době, tj. v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 

hodin.  

1.5. Služby dle této smlouvy mimo servisní úkony zahrnují též potřebné nástroje, 

měřící a zkušební pomůcky potřebné k poskytnutí služby. 

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.1. Nemocnice se za služby poskytnuté dle této smlouvy zavazuje zaplatit Philipsu 

paušální cenu uvedenou v cenové nabídce, jež je přílohou č. 3 této smlouvy(dále 

jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady Philipsu spojené s plněním této 

smlouvy a je cenou nejvýše přípustnou. 

2.2. Paušální cena bude fakturována v pravidelných měsíčních splátkách, na základě  

daňového dokladu vystaveného Philipsem se splatností 30 kalendářních dnů ode 

dne doručení faktury Nemocnici.  

2.3. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy se Nemocnice 

zavazuje uhradit Philipsu zákonný úrok z prodlení.  

2.4. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem  

č. 235/2004 Sb., o DPH. Daňový doklad, který nebude v souladu s uvedeným 

zákonem, popř. bude obsahovat jakékoli jiné chyby či nedostatky, vrátí 

Nemocnice Philipsu, přičemž nová lhůta splatnosti běží od doručení nového 

daňového dokladu Nemocnici.  

3. PŘEDPOKLADY PLNĚNÍ – PŘIPRAVENOST ZE STRANY 
NEMOCNICE 

3.1. Nemocnice se zavazuje Philips neprodleně písemně informovat o všech 

poruchách a škodách na Zařízení, jakožto i o jakýchkoliv provozních změnách a 

ostatních skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy. 

3.2. Nemocnice umožní pracovníkům Philipsu přístup k Zařízení. Nemocnice 

poskytne pracovníkům Philipsu technickou dokumentaci týkající se Zařízení. 

Technická dokumentace musí být uložena dohodnutým způsobem u Zařízení. 

3.3. Nemocnice sdělí pracovníkům Philipsu veškeré informace potřebné k plnění této 

smlouvy a k provedení konkrétního servisního úkonu. 

3.4. Nemocnice se zavazuje užívat Zařízení v souladu s podmínkami užívání 

uvedenými v návodu. 

3.5. Jestliže Nemocnice nemůže dodržet již odsouhlasený termín opravy, či servisního 

zákroku, je povinna tuto skutečnost neprodleně sdělit Philipsu s návrhem nového 

termínu. 

4. ZÁRUKA 

4.1. Philips přejímá záruku za jakost provedených prací v rámci servisní činnosti 

v délce 12 měsíců ode dne uvedeného na konkrétním servisním protokolu. Na 
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náhradní díly a použitý materiál bude poskytnuta záruka v délce trvání uvedené 

výrobcem, přičemž tuto dobu Philips na vyžádání Nemocnici doloží dokladem od 

výrobce. Práva z odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zakoníku. Philips se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka, 

odstranit v nejkratším možném termínu. Práva z odpovědnosti za vady se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

4.2. Na zařízeních a dílech vyrobených, či dodaných Philipsem mohou být činěny 

jakékoliv servisní, či technické úkony pouze Philipsem. Při nesplnění této 

podmínky se na předmětné zařízení, dílo či plnění záruka nevztahuje.  

4.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na újmy vzniklé v důsledku 

neodborného, či chybného zacházení, nadměrného používání, nevhodných 

provozních prostředků. Záruka se též nevztahuje na případy, kdy na Zařízení byly 

neodborně provedeny změny, či Zařízení bylo neodborně uvedeno do provozu.   

4.4. Nemocnice se zavazuje vady neprodleně po zjištění oznámit Philipsu, a to 

v písemné podobě včetně popisu zjištěné závady. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1. Během poskytování služeb Nemocnici je pro Philips nezbytné mít přístup k 

Zařízení, prohlížet a/nebo stahovat počítačová data ze Zařízení, která mohou 

obsahovat informace v jakékoliv podobě týkající se identifikované či 

identifikovatelné osoby (dále jen „Osobní údaje“). Osobní údaje mohou 

obsahovat jak osobní zdravotní informace (např. podoba, data monitoringu srdce, 

číslo lékařského záznamu), tak i informace z jiné oblasti než výše uvedené 

(nezdravotní - např. datum narození, pohlaví). Philips bude zpracovávat Osobní 

údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění servisních povinností vyplývajících 

z této smlouvy a v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy. 

5.2. Smluvní strany této smlouvy, a to Nemocnice v postavení správce ve smyslu 

ustanovení čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze 

dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 

„GDPR“) a Philips v postavení zpracovatele ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 8 

GDPR, se proto v souladu s čl. 28 GDPR výslovně dohodly na následujícím 

ujednání: 

5.3. Ujednáním ve smyslu čl. 5.1. této smlouvy poskytuje Nemocnice Philipsu  

možnost Zpracování Osobních údajů. Philips Osobní údaje Zpracovává výlučně 

při poskytování služeb podle této smlouvy. 

5.4. Philips je oprávněn Zpracovávat Osobní údaje ve smyslu čl. 5.2. této smlouvy na 

základě pokynů správce a v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností 

Philipsu při poskytování služeb podle této smlouvy a v rozsahu požadovaném 

příslušnými právními předpisy, přičemž souhlasí, že: 

i. bude Zpracovávat osobní údaje v souladu se všemi příslušnými právními 
předpisy vztahujícími se ke Zpracování Osobních údajů a pouze v míře 
nezbytné k  předcházení problémů se Zařízením a plnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Při použití v této smlouvě se „Zpracováním“ 
rozumí jakákoli operace nebo soubor operací prováděných automatickým 
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způsobem nebo jinak, včetně, mimo jiné, shromáždění, zaznamenání, 
uspořádání, strukturování, uložení, vložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, zobrazení, použití, poskytnutí, šíření, odstranění, 
vymazání nebo zničení Osobních údajů (výrazy „Zpraco(vá)vat“ a 
„Zpraco(vá)vané“ budou vykládány obdobně); 

ii. bude Zpracovávat Osobní údaje pouze za účelem plnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy nebo jinak dle oprávnění či pokynů 
Nemocnice;  

iii. zajistí, aby přístup k Osobním údajům měly pouze osoby zapojené do 
plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, a tyto osoby budou vázány  
mlčenlivostí a  budou  chránit a zachovávat důvěrnost Osobních údajů; 

iv. zavede příslušná technická a organizační bezpečností opatření k ochraně 
Osobních údajů, bude nápomocen Nemocnici při plnění jejích zákonných 
povinností a přiměřeně prokáže Nemocnici dodržování právních předpisů 
ze strany Philips; 

v. informuje Nemocnici bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že došlo k 
porušení Osobních údajů, pokud to není zakázáno, například pokud orgán 
činný v trestním řízení nebo orgán dohledu požádá Philips, aby tak nečinil; 

vi. nebude držet Osobní údaje déle, než je nezbytné pro účely plnění 
jakýchkoliv závazků a služeb dle této smlouvy a zajistí na základě volby 
Nemocnice bezpečný výmaz nebo vrácení všech Osobních údajů spolu se 
smazáním všech kopií, které má k dispozici, nebude-li Nemocnicí 
instruován jinak nebo s výjimkou rozsahu, v jakém je společnost Philips 
povinna podle právních předpisů uchovávat takové Osobní údaje; 

vii. zajistí, aby předání Osobních údajů přidruženým společnostem nebo dalším 
zpracovatelům nastalo na základě právně uznaného mechanismu přenosu, 
pokud by byly Osobní údaje předány mimo Evropský hospodářský prostor 
při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy; 

viii.  bude s Nemocnicí v rámci zpracování Osobních údajů spolupracovat a 
dodrží veškeré požadavky článku 28 GDPR. 
 

Nemocnice bere na vědomí a souhlasí s tím, že Philips může použít a pověřit další 

zpracovatele pro zpracování Osobních údajů. Philips zajistí, že další zpracovatelé 

jsou smluvně vázáni obdobnými povinnostmi ochrany údajů týkajícími se 

Zpracování Osobních údajů, jako jsou ty, kterými je vázán Philips podle této 

smlouvy. 

5.5. Toto ujednání se uzavírá na dobu trvání smlouvy o poskytování servisních služeb 

ve smyslu čl. 7.2. této smlouvy. 

5.6. Philips poskytuje následující záruky technického zabezpečení ochrany Osobních 

údajů: servisní služby dle této smlouvy jsou poskytovány za užití souboru 

technických prostředků a postupů (např. přístupové body, autorizované osoby, 

šifrování přenášených informací apod.), jež zajišťují, že dálkový přístup je 

bezpečný, a dále pak, že dálkový přístup do Zařízení je možný pouze z přípojných 

míst povolených Nemocnicí. 

5.7. Organizační ochrana Osobních údajů ze strany Philipsu spočívá zejména  

v omezeném přístupu k zpřístupněným Osobním údajům, kdy Osobní údaje jsou 

zpřístupněny pouze těm zaměstnancům, jež přímo vykonávají předmětné servisní 

služby. Pracovní smlouva a Příručka zaměstnance společnosti Philips obsahují 

ustanovení, která zaměstnance zavazují zachovávat mlčenlivost  
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o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem práce pro 

zaměstnavatele, zejména ve věcech týkajících se klientů a obchodních partnerů 

zaměstnavatele. Zaměstnanec bere na vědomí, že při porušení tohoto závazku 

může zaměstnavatel uplatňovat náhradu újmy, která by zaměstnavateli nebo 

obchodnímu partnerovi či jiné třetí osobě z porušení této povinnost vznikla. 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

6.1. Autorská práva. Philips si ponechává vlastnické právo ke katalogům, výkresům a 

obdobným materiálům poskytnutým Nemocnici. Philips touto smlouvou uděluje 

Nemocnici právo tyto materiály výlučně pro svoji potřebu, popř. pro potřebu 

konečného uživatele bezúplatně používat, překládat, kopírovat a rozmnožovat. 

Veškerá autorská práva však zůstávají Philipsu.    

6.2. Změna plnění. Nemocnice bere na vědomí a akceptuje, že Philips je oprávněn 

z časových, popř. technických důvodů namísto objednaných služeb dodat služby, 

které budou schopné technicky a kvalitativně nahradit původně objednané služby. 

6.3. Povinnost mlčenlivosti. Veškeré informace sdělené druhé smluvní straně 

v souvislosti s plněním této smlouvy jsou považovány za obchodní tajemství. 

Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o všech informacích, o kterých se 

dověděly v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po ukončení účinnosti této 

smlouvy.  

6.4. Náhradní díly. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyměněné a nahrazené 

vadné díly se stávají majetkem Philipsu. Philips nemůže ve všech případech 

garantovat dodávku náhradních dílů k Zařízení, pokud je toto starší deseti let, 

nicméně se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby oprava mohla být 

provedena. V případě, že ze strany společnosti Philips nebude možné vykonat 

určitou opravu, popř. servisní zásah z důvodu nedostupnosti náhradích dílů, 

omezuje se odpovědnost společnosti Philips částkou rovnající se předplacené a 

dosud nevyčerpané části ceny vztahující se k Zařízení, kdy tato částka bude při 

ukončení smlouvy vrácena Nemocnici. 

6.5. Postoupení pohledávek. Pohledávky z této smlouvy lze převést na jinou osobu 

jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.  

6.6. Servisní výkazy. Plnění na základě této smlouvy může za Nemocnici převzít a 

zápis o servisním zásahu podepsat pan Ing. Vlastimil Kalman vedoucí oddělení 

zdrav. techniky (tel: 703464456) a v případě jeho nepřítomnosti jiný pracovník 

pověřený k tomuto jednání představenstvem Nemocnice. 

7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

7.1. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno dne , kdy tato smlouva nabude účinnosti 

jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  Zveřejnění  

v registru smluv zajistí Nemocnice. Obě smluvní strany s uveřejněním smlouvy  

v registru smluv v celém rozsahu souhlasí.  

7.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 let ode dne její účinnosti. . 
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7.3. Nemocnice je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou 

druhé smluvní straně s jednoměsíční výpovědní lhůtou v následujících případech, 

přičemž výpovědní doba začíná běžet první den kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně: 

7.3.1. Nebude-li ze strany Philipsu dodržena povinnost k odstranění vad v rámci 

záruční lhůty, a to ani po uplynutí  přiměřené lhůty, jež byla v písemné 

výzvě k odstranění vad Nemocnicí Philipsu poskytnuta.  

7.4. Philips je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou 

druhé smluvní straně s jednoměsíční výpovědní lhůtou v následujících případech, 

přičemž výpovědní doba začíná běžet den následující po doručení výpovědi druhé 

smluvní straně: 

7.4.1. Jestliže dle názoru Philipsu je dovršena doba životnosti Zařízení a údržba 

nebo oprava již z tohoto důvodu není účelná. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí nejprve 

Obecnými nákupními podmínkami Nemocnice, které jsou přílohou č. 4 této 

smlouvy, a poté zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

občanským zákoníkem. 

8.2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1799 a 

1800 občanského zákoníku a dále prohlašují, že veškerá ujednání v rámci 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou odpovídají obchodním zvyklostem 

a zásadě poctivého obchodního styku. 

8.3. Společnost Philips je oprávněna k částečnému plnění, a to bez náhrady nákladů 

částečným plněním způsobených.  

8.4. Smluvní strany vylučují uplatnění poslední věty § 1764 a dále uplatnění § 1765 a 

1766 občanského zákoníku.  

8.5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění 

dle této smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.  

8.6. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná. 

8.7. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve 

formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

8.8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1.  Specifikace Zařízení včetně konfigurace 

Příloha č. 2  Definice a rozsahu servisních služeb (Příloha č. 2 - VZ 21014) 

Příloha č. 3  Cenová nabídka (Příloha č. 1 – VZ21014) 

Příloha č. 4 Obecné nákupní podmínky KNTB, a. s. (Příloha č. 4 – VZ21014) 
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8.9. Tato smlouva je uzavřena elektronicky o 23 stranách vč. příloh. Smluvní strany si 

mohou následně předat potvrzující stejnopisy smlouvy, které budou vypracovány 

ve dvou vyhotoveních, z nich každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k ní připojují svoje podpisy: 

 

 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

  

 

Ve Zlíně dne 26. 5. 2021_ 

 

 

 

 

Philips Česká republika s.r.o. 

 

 

V Praze dne 11. 5. 2021 

 

 

 

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

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. 

předseda představenstva 

 

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

Tomáš Vavrečka 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

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

Ing. Martin Déva 

člen představenstva 

 

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

Jan Dörl 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1. 
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KONFIGURACE 

 

Přístroj:    Achieva 1.5T Conversion 

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 39082 / 2158595028 

Sériové číslo:    39082 

 

Počet Systémový komponent 

1 Achieva 1.T Conversion 

1 SmartExam Pack MSK 

1 Coronary Acquisition 

1 Cardiac Acquisition 

1 PATIENT TROLLEY FRAME 

1 TABLE TOP ACHIEVA + ACC 

1 SENSE TORSOCARDIAC 32 1.5 

1 1.5T ELITE COIL PACK 

1 K-T BLAST 

1 4D-TRAK 

1 ReconExcel 

1 SENSE Head Coil 1.5T 8 

1 Pre Assembly parts 

1 BOLD SPECIALIST 

1 WHOLE BODY SPECIALIST 

1 FIBERTRAK SPECIALIST 

1 SPECTROSCOPY SPECIALIST 

1 SCANTOOLS PRO 

1 Conversion Ach Nova DL HP32 R3 

1 MSK Coil Pack 1.5T Elite 

1 SmartExam Pack Neuro 

1 Magnet conversion 

1 Magnet Life Support 

1 Extended MR Workspace 

1 Upgrades IntelliSpace Portal 

 

 

 

Přístroj:    Practix 300 

Místo:     Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9006100 / 2158595013 

Sériové číslo:    05.56.1325 

 

Počet Systémový komponent 

1 Practix 300 
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Přístroj:    Easy Diagnost Classic+dig.upg. 

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9044500 / 2158595004 

Event. sériové číslo:   100460 

 

Počet Systémový komponent 

1 Easy Diagnost 90/15 

1 getalitová deska stolu 

1 ergonomický uživatelský interface 

1 DSI 

1 generátor Optimus 50 

1 kolimátor s RTG trubicí SRO 2550 

1 23 cm zesilovač  

1 17“ HLR monitor 

 

 

 

Přístroj:    BV Pulsera 12“ 

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9083101 / 2158595015 

Sériové číslo:    000255 

 

Počet Systémový komponent 

1 BV Pulsera, rel. 2.3 

2 STANDARD COLOR LCD 

 

 

 

 

Přístroj:    CT Big Bore Brilliance 

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.  

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9083200 / 2158595014 

Sériové číslo:    7296 

 

Počet Systémový komponent 

1 Brilliance CT Big Bore Oncology 

1 Gantry 

1 Collimator 

1 X-Ray Tube & Generator 

1 X-Ray Control (Rhost) 

1 

1 

Operator Interface 

Brilliance Extended Workspace 
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Přístroj:    Brillinace CT 64 Channel  

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9901000 / 2158595016 

Sériové číslo:    10174 

 

Počet Systémový komponent 

1 BRILLINACE CT 64 CHANNEL 

1 GANTRY 

1 COLLIMATOR 

1 X-RAY TUBE & GENERATOR 

1 X-RAY CONTROL (Rhost) 

1 OPERATOR INTERFACE (T7400) CRC, CIRS 

1 OPERATOR INTERFACE (T7400) Host, CIRS 

1 

1 

PATIENT SUPPORT 

Brilliance Extended Workspace 

 

 

 

Přístroj:    BV Pulsera 12 

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9901400 / 2158595017 

Sériové číslo:    1223 

 

Počet Systémový komponent 

1 BV PULSERA REL. 2.3.  

1 SPRING BOW FOR C-ARC 

1 STERILIZABLE COVERS 

1 LASER ALIGNMENT DEVICE TANK 

1 UPGRADE FROM 500 TO 5000 IM. 

1 EXTENDED PROCESSING, REL. 2 

1 LCD HEIGHT ADJUSTMENT 

1 ADVANCED PAIN EXTENSION 

1 UPGRADE TO HiBri COLOR LCD 

1 GEN. PURP. 12“ PULSERA 2.3 

1 ADVANCED CONNECTIVITY PACKAGE 

 

 

 

Přístroj:    Practix 400 

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9901500 /2158595018 

Sériové číslo:    441994 

 

Počet Systémový komponent 

1 PRACTIX 400 BASEUNIT 

1 X-RAY TUBE ASSEMBLY RAD 74 

1 DIAMENTOR 
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Přístroj:    Allura Xper FD10 

Místo:  Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9902000 / 2158595022 

Sériové číslo:    SN:000268 ON:100103475 

 

Počet Systémový komponent 

1 ALLURA Xper FD10 

6 ADDL. 19“LCD COLOR MON FOR ER 

1 MRC-GS 05/08 

1 EXAM LIGHT (ER) 

1 BRACKET FOR RAD. SHIELD 

1 RAD SHIELD 

1 SECOND T.S.O. GEOMETRY 

1 SECOND T.S.O. IMAGING 

1 INTERCOM 

1 TABLE MOUNTED RAD. SHIELD 

1 MARK V PROVIS PEDESTAL 

1 2ND XPER MODULE PR 

1 EP HARDWARE 

1 EP NAVIGATOR 

 

 

 

 

Přístroj:    Allura Xper FD10 

Místo:  Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9902200 / 2158595023 

Sériové číslo:    SN:000267 ON:100103396 

 

Počet Systémový komponent 

1 ALLURA Xper FD10 

6 ADDL. 19“LCD COLOR MON FOR ER 

1 MRC-GS 05/08 

1 EXAM LIGHT (ER) 

1 RAD SHIELD 

1 SECOND T.S.O. GEOMETRY 

1 SECOND T.S.O. IMAGING 

1 INTERCOM 

1 TABLE MOUNTED RAD. SHIELD 

1 MARK V PROVIS PEDESTAL 

1 2ND XPER MODULE PR 

1 EP HARDWARE 

1 FLAT PANEL DISPLAY CR 

 

 

 

  



 

13/19 

 

Přístroj:    BV Pulsera 9“ 

Místo:  Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9127600 / 2158595025 

Sériové číslo:    SN:002113, ON:01J0FX015 

 

Počet Systémový komponent 

1 BV PULSERA, MOBILE X-RAY UNIT, R.2.3 

1 SPRING BOW FOR C-ARC 

1 LASER ALIGNMENT DEVICE TANK 

1 MEDICAL DVD-RECORDER 

 

 
 

 

Přístroj:    Digital Diagnost Dual Detector 

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 8359900 / 2158595024 

Sériové číslo:    484808/1100043 / 39082 

 

Počet Systémový komponent 

1 DIGITALDIAGNOST DUAL DETECTOR 

1 TABLETOP, WIDE 

1 DIGITAL VM EXTENSION 

1 RAIL EXTENSION VM 

1 WALLSTAND DISPLAY VM 

1 OPTIMUS 80 KW 

1 SRO 2550 

1 CEILING SUSPENSION 

1 SECOND LASER F. FIXED SID 

1 SYSTEM MOTORIZATION  

1 VM HORIZONTAL MOVEMENT 

1 AUTOMATIC STITCHING SW 

1 ELEVA EXAM.CONTR. ADV. 

1 DICOM WLM & CLASSIC RIS 

1 DICOM IMAGE EXPORT 

1 CS BASE RAIL 4,3 M 

1 CS RAIL EXTENSION 2,7 M 

1 PATIENT SUPPORT 
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Přístroj:    Digital Diagnost Dual Detector 

Místo:  Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9914800 / 2158595031 

Sériové číslo:    14000068  

 

Počet Systémový komponent 

1 DIGITALDIAGNOST DUAL DETECTOR 

1 TABLETOP, WIDE 

1 DIGITAL VM EXTENSION 

1 RAIL EXTENSION VM 

1 WALLSTAND DISPLAY VM 

1 OPTIMUS 80 KW 

1 SRO 2550 

1 CEILING SUSPENSION 

1 SECOND LASER F. FIXED SID 

1 SYSTEM MOTORIZATION  

1 VM HORIZONTAL MOVEMENT 

1 AUTOMATIC STITCHING SW 

1 ELEVA EXAM.CONTR. ADV. 

1 DICOM WLM & CLASSIC RIS 

1 DICOM IMAGE EXPORT 

1 CS BASE RAIL 4,3 M 

1 CS RAIL EXTENSION 2,7 M 

1 PATIENT SUPPORT 

 

 

 
Přístroj:    BV Pulsera 12 

Místo:  Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 2158595032 

Sériové číslo:    3528 

 

Počet Systémový komponent 

1 BV PULSERA REL. 2.3.  

1 SPRING BOW FOR C-ARC 

1 LASER ALIGNMENT DEVICE TANK 

1 GEN. PURP. 12“ PULSERA 2.3 

 
 

Přístroj:    Practix 360 

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9915500 / 2158595033 

Sériové číslo:    15000582 

 

Počet Systémový komponent 

1 PRACTIX 360 BASEUNIT 

1 DIAMENTOR 
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Přístroj:    Practix 360 

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9915600 / 2158595034 

Sériové číslo:    15000583 

 

Počet Systémový komponent 

1 PRACTIX 360 BASEUNIT 

1 DIAMENTOR 

 

 
Přístroj:    Ingenia 1,5T 

Oddělení:    Radiodiagnostické oddělení 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9915800 / 2158595035 

Sériové číslo:    70778 

 

Počet Systémový komponent 

1 SP INGENIA 1.ST OMEGA HP RS 

1 RF VENT PIPE FEEDTHROUGH 1.ST 
1 MAGNET INGENIA 1.5T 
1 DS HEADNECKSPINE 1.5T 
1 DS WHOLE BODY l.ST 
1 OS FLEX S 1.ST 
1 OS KNEE 8CH l.ST 
1 SCANTOOLS PRO 
1 FLEXTRAK 
1 TABLETOP 
1 PPU FOR WIRELESS PHYSIOLOGY 
1 PAT. OBSERV. CAMERA COLOR ZOOM 
1 PATIENT OBSERVATION MONITOR 
1 

1 

1 

SAFETY MARKING PLATE (CS) l.5T ASM 

EXTENDED STORAGE - 5TB 

EXTENDED STORAGE - 5TB 

 

 
Přístroj:    iCT 

Místo:     Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9211900 /2158595039 

Sériové číslo:    100730 

 

Počet Systémový komponent 

1 

1 

1 

1 

1 

ICT   ELITE 

STANDARD TABLE 

MED GRADE 18'' LCD MON DUAL 

CONSOLE UPS 

DUAL ENERGY VIEWER – STD 
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Přístroj:    Allura Xper FD20 

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 8348100 / 2158595038 

Sériové číslo:    933 

 

Počet Systémový komponent 

1 ALLURA Xper FD20 

1 SPARE KITS 

1 MRC-GS 04/07 

1 EXAM LIGHT (ER) 

1 RAD SHIELD 

1 SECOND T.S.O. GEOMETRY 

1 SECOND T.S.O. IMAGING 

1 INTERCOM 

1 INJECTOR Illumena LF 

 
 
Přístroj:    IntelliSpace Portal V7 

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 2158595037 

Sériové číslo:    99032 

 

Počet Systémový komponent 

1 ISP  

 
 

Přístroj:    IntelliSpace Portal IX V7 

Místo:     Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 2158595040 

Sériové číslo:    51013 

 

Počet Systémový komponent 

1 ISP 
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Příloha č. 2   

DEFINICE A ROZSAH SERVISNÍCH SLUŽEB 
(Příloha č. 2 - VZ 21014) 

 

 
 
Full servis: 

 
Údržba: 
- kontrola mechanické a elektrické bezpečnosti, kontrola ochranných prostředků 

proti záření, pravidelná údržba dle zákona 268/2014 Sb., vč. všech náhradních 
dílů, jejichž výměnu předepisuje výrobce v rámci kontrol a dle způsobu 
instalace, provedení elektrické revize 

- měření dlouhodobé stability dle zákona 18/1997 Sb. 
- informace o stavu bezpečnosti smluvních předmětů, jakož i o případných 

žádoucích opravách a seřizovacích pracích 
- kontrola funkčnosti s přezkoušením provozních údajů 
- provedení technických změn, které jsou nezbytné, nebo které jsou  

z bezpečnostních důvodů nutné 
- provedení opatření k předcházení újmám, skládající se z čištění technických 

zařízení, mazání, seřizování   
 
Opravy: 
- odstranění poruch, které byly způsobeny provozně podmíněným opotřebením, 

nebo úbytkem stavebních dílů 
- dodání nebo vmontování k tomu případně potřebných náhradních dílů včetně 

strategických, jako např. rentgenových zářičů, detektorů. Náhradní díly jsou 
hrazeny v rámci servisního paušálu.  

- nástup na opravu do 8 pracovních hodin od nahlášení závady 
- dodávka náhradních dílů do 2 pracovních dnů od diagnostiky poruchy 
- veškeré práce v rozsahu standardní pracovní doby spojené s odstraněním 

poruch 
 
Další: 
- hardware a software update k udržování funkce systému v souladu  

s nejnovějšími doporučeními 
- poskytování vzdálených servisních služeb prostřednictvím internetového 

připojení 
- provedení základní instruktáže dle zákona 268/2014 Sb. 
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Základní servis: 
 
Údržba: 
- kontrola mechanické a elektrické bezpečnosti, kontrola ochranných prostředků 

proti záření, pravidelná údržba dle zákona 268/2014 Sb., vč. všech náhradních 
dílů, jejichž výměnu předepisuje výrobce v rámci kontrol a dle způsobu 
instalace, provedení elektrické revize 

- měření dlouhodobé stability dle zákona 18/1997 Sb. 
- informace o stavu bezpečnosti smluvních předmětů, jakož i o případných 

žádoucích opravách a seřizovacích pracích 
- kontrola funkčnosti s přezkoušením provozních údajů 

- provedení technických změn, které jsou nezbytné, nebo které jsou  
z bezpečnostních důvodů nutné 

- provedení opatření k předcházení újmám, skládající se z čištění technických 
zařízení, mazání, seřizování   

 
Opravy: 
- nástup na opravu do 8 pracovních hodin od nahlášení závady 
- veškeré práce v rozsahu standardní pracovní doby spojené s odstraněním 

poruch 
- v servisním paušálu nejsou zahrnuty náhradní díly  
 
Další: 
- hardware a software update k udržování funkce systému v souladu  

s nejnovějšími doporučeními 
- poskytování vzdálených servisních služeb prostřednictvím internetového 

připojení 
- provedení základní instruktáže dle zákona 268/2014 Sb. 
 
 
 

Zadavatel požaduje, aby při provádění plánovaných úkolů údržby byly dodržené termíny  

a protokoly o provedení údržby, veškeré servisní výkazy a dokumenty o provedených 

kontrolách byly zadavateli zasílány bez zbytečného prodlení i v elektronické podobě  

na oddělení zdravotnické techniky. 

 

 

 

V Praze dne 11. 5. 2021 

 

 

 

Tomáš Vavrečka    Jan Dörl 

jednatel společnosti    jednatel společnosti 

Philips Česká republika s.r.o.  Philips Česká republika s.r.o. 
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