
KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2021/2/04-KS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v-vrve znění pozdejsıch předpisů

I.
Smluvní strany

Prodávající:
ALWIL Medical s.r.o.
jejímž jménem jedná Miloš Kaňka, jednatel
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
1263
Sídlo: V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem
IČ; 43227791
DIČ: cZ43227791
Bankovní Spojení: ČSOB, 309729/0300

a

Kupující:
Zdravotnická záchranná Služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ: 62182137
DIČ: cZ62182137
Bankovní Spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká Spořitelna a.S.

II.
Předmět Smlouvy

1. Prodávající se zavazuje na základě této Smlouvy a za podmínek v ní uvedených dodat
kupujícímu celkem 30 kusů jednokanálových injekčních dávkovačů odpovídajících podrobné
Specifikaci uvedené v příloze č. 1 ktéto Smlouvě, přičemž tato příloha je nedílnou Součástí
této Smlouvy (dále téžjen „Zb_0ží “), a to konkrétně injekční dávkovače

o výrobce: Sino Medical-Device Technology Co., Ltd.
o typové označení : SN-50C6

Prodávající Se Zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

2. Prodávající se Zavazuje, že dodané zboží bude v Souladu Se všemi právními předpisy i
všemi technickými normami a bude Splňovat zákonné podmínky pro jeho užívání. Prodávající
Se dále Zavazuje, že dodané Zboží i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této
Smlouvy budou v Souladu Se všemi Zadávacími podmínkami v zadávacím řízení pro veřejnou
Zakázku „ZZS ZK - Injekční dávkovače 2021“ provedeném kupujícím jako Zadavatelem (zn.



zadavatele VZ/2021/2/04) a v souladu S nabídkou podanou prodávajícím v tomto Zadávacím
řízení.

3. Prodávající Se dále Zavazuje při dodání Zboží proškolit obsluhu v zacházení Se zbožím
a vpoužívání Zboží. Součástí dodávky Zboží musí být držáky pro bezpečné upevnění do
vozidel kupujícího - varianta na Eurolištu, přičemž musí být dodán jeden držák pro každý
dodaný injekční dávkovač.

4. Kupující se Zavazuje Zboží vdobě stanovené touto smlouvou převzít a Zaplatit Za
zboží kupní cenu Ve výši a Za podmínek stanovených v článku III. této Smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky

l. Kupní cena Za zboží je stanovena dohodou Smluvních stran a činí celkem
- 417000,- Kč (slovy čtyři Sta Sedmnáct tisíc).

Vtéto kupní ceně není Zahrnuta DPH. Částka DPH Stanovená podle příslušných právních
předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci. V této kupní ceně je zahrnuto
proškolení Obsluhy podle článku II., odst. 3 této smlouvy.

2. Pro účely výpočtu jednotlivých plateb Za uskutečněné dílčí dodávky Zboží Se uvádí, že
- cena za jeden injekční dávkovač činí 13900,- Kč bez DPH.

3. Kupní cena uvedená vtomto článku je Sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a
konečná pro předmět kupní Smlouvy po celou dobu plnění této kupní Smlouvy. Kupní cena
obsahuje veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a
daňové poplatky, jiné přirážky a další náklady prodávajícího.

4. Prodávající je Oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den dodání zboží kupujícímu, vždy
po oboustranném podpisu předávacího protokolu ohledně každé dílčí dodávky Zboží. Částka
uvedená ve faktuře bude vždy odpovídat Skutečně dodanému Zboží, tj. počtu skutečně
dodaných injekčních dávkovačů.

5. Doba splatnosti faktur je Stanovena na 21 dní od data jejich doručení kupujícímu.

6. Prodávající se Zavazuje, že jím vystavené faktury budou Obsahovat všechny náležitosti
stanovené obecně Závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. V případě, že
vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve
faktuře některá Z náležitostí, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její
splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit do 5 dnů Od doručení vrácené
faktury fakturu novou, přičemž doba Splatnosti ve Sjednané délce běží znovu ode dne
doručení opravené faktury.

7. Za den Zaplacení kupní ceny či její částí se považuje den odepsání příslušné částky
Z účtu kupujícího.



IV.
Dodací podmínky

1. Místem dodání Zboží je Sídlo kupujícího na adrese Peroutkovo nábřeží 434, 760 01
Zlín. Prodávající dodá zboží do místa dodání na Své náklady.

2. Prodávající dodá Zboží kupujícímu postupně ve třech dílčích dodávkách takto:
- první dílčí dodávka vpočtu 10 kusů injekčních dávkovačů bude uskutečněna

nejdříve dne 1.6.2021, nejpozději však dne 30.6.2021,
- druhá dílčí dodávka vpočtu 10 kusů injekčních dávkovačů bude uskutečněna

nejdříve dne 1.6.2022, nejpozději však dne 30.6.2022,
- třetí dílčí dodávka vpočtu 10 kusů injekčních dávkovačů bude uskutečněna

nejdříve dne 1.6.2023, nejpozději však dne 30.6.2023.

3. Prodávající vždy oznámí den uskutečnění každé jednotlivé dílčí dodávky kupujícímu
nejpozději 14 dnů předem.

4. Prodávající je povinen dodat Zboží Se všemi doklady potřebnými k řádnému užívání
Zboží, včetně, nikoliv však výlučně, návodu k obsluze v českém jazyce a prohlášení o Shodě
v českém jazyce.

5. Kupující není povinen žádnou dílčí dodávku zboží převzít, pokud dodávané Zboží
vykazuje jakékoliv vady. O předání a převzetí dodaného zboží bude vždy při uskutečnění
každé dílčí dodávky sepsán a Smluvními Stranami podepsán předávací protokol.

V.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, servis

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost Zboží vdélce 24 měsíců. Takto poskytnutá
záruka se vztahuje na Zboží jako celek, tj. na všechny jeho Součásti a příslušenství, S výjimkou
baterií. Záruční doba na baterie činí 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu
předávacího protokolu potvrzujícího dodání Zboží kupujícímu.

2. Nároky kupujícího Z vad zboží, jakož i postup při oznamování vad Zboží (reklamaci),
Se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku.

3. Prodávající se Zavazuje poskytovat kupujícímu úplné Záruční, mimozáruční
ipozáruční Servisní Služby ve vztahu ke Zboží, a to po dobu nejméně 7 let ode dne
uskutečnění poslední dílčí dodávky zboží.

4. Smluvní strany Se v souvislosti Se Závazkem prodávajícího uvedeným v Odstavci 3
tohoto článku dohodly, že po dobu uvedenou v odstavci 3 tohoto článku:

- cena servisní hodiny v záruční době (u Servisních úkonů, jež nemají povahu
Záručních oprav) a v pozáruční době činí 580,- Kč bez DPH,

- cena komplexní (včetně baterií) roční běžné technické kontroly jednoho přístroje
v Záruční době a v pozáruční době činí 650,- Kč bez DPH,

- dopravné při výjezdu Servisního technika prodávajícího v Záruční době (u
Servisních úkonů, jež nemají povahu záručních oprav) a v pozáruční době činí 12,-
Kč Za jeden kilometr bez DPH.



VI.
Ostatní ujednání

l. Kupující nabude vlastnické právo ke Zboží prodávanému podle této Smlouvy
vrvokamžikem předání a převzetí Zboží. Nebezpecı skody na Zboží přechází na kupujícího

okamžikem, kdy od prodávajícího převezme dodané zboží.

2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající podstatně
poruší některou Ze Svých povinností vyplývajících ztéto Smlouvy. Za podstatné porušení
povinnosti prodávajícího se považuje Zejména, nikoliv však výlučně, prodlení prodávajícího
S uskutečněním kterékoliv dílčí dodávky zboží přesahující 30 kalendářních dnů.

3. Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé Z této
Smlouvy nebo v Souvislosti S ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti
ztéto Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající
není oprávněn jednostranně Započíst Své pohledávky Za kupujícím vůči pohledávkám
kupujícího Za prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které
byly přiznány pravomocným rozhodnutím Soudu.

VII.
Závěrečná ujednání

l. Tato Smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, Znichž každá ze
Smluvních stran obdrží po jednom.

2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvnímì
stranami.

3. Prodávající je povinen Zachovávat mlčenlìvost o všech Skutečnostech, o kterých se
dozví v souvislosti Splněním této smlouvy, a to i po dobu tří let po Skončení platnosti
Smlouvy. Prodávající je dále povinen Zachovávat mlčenlìvost o všech skutečnostech provozní,
organizační či koncepční povahy, týkajících Se výkonu vlastních činností kupujícího.

4. Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti Smluvních stran z ní vyplývající, se
řídí českým právem, s výjimkou kolìzních ustanovení a S výjimkou Vídeňské úmluvy o
Smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona
č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném znění. Smluvní Strany Sjednaly, že veškeré
Spory vzniklé Z této Smlouvy nebo v Souvislosti S ní, které se nepodařilo odstranit vzájemným
jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými Soudy v České republice,
přičemž místní příslušnost Soudu Se určí podle Sídla kupujícího.



5. Smluvní Strany prohlašují, že Si Smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, S
nímž Souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto Smlouvu podepisují jako projev
Svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.

ve Ústi nad Labem dne 8.6.2021 ve Zıinč dne ..................

. v . . D' 'ťáı č d ı
M 'los afixëìfigdepsaı JU Dr' Joselřär. Jaseęę/alegnstaa

Kaň ka 352232333“ Valenta $ì§`3ťľ122šł:33:°8
prodávající kupující
ALWIL Medical S.r.o. Zdravotnická Záchranná Služba
Miloš Kaňka Zlínského kraje, přísp. organizace
Jednatel JUDr. Josef Valenta

ředitel



MM
KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2021/2/04-KS

Prodávající:
ALWIL Medical s.r.o.

Kupující:
Zdravotnická záchranná S

uzavřené mezi smluvníıni stranami:

lužba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Specifikace předmětu smloufl:

VŠEOBECNĚ VLASTNOSTI
Jednokanálový injekční dávkovač s jednoduchým intuitivním ovládáním pomocí tlačítek, pro použití

v sanitním vozidle při poskytovánípřednemocničnl neodkladné péče.
(EN 1789 + A2 EN 1041 'I-A1l certifikace dle směrnice 93/42/EHS)

Elektrická ochrana Třída I, ÍYD CF (dle IEC/EN 60601-1)
Vodêodolnost IPX 4

Max. š 40 x v 15 x h 20 cm (omezený prostor pro uložení ve voze
R°změľy Kupujícího)

PŘEHLED FuNKcí
Automatická kalibrace ANO
jednorázových stříkaček dle
výrobce
Velikost stříkaček Min. 10ml. 20ml, 50ml
Dávkovací rychlost 0.1 - 999.9 ml/h S krokem 0,1 ml
Bolusový výkon Požadovaný rozsah min. 400 ml/h až max. 800 ml/h

Aplikace bolusové dávky po dobu stisknutí klávesy
Světelná a akustická Min. - okluze, blížící se konec. konec. nečinnost, slabá baterieI vybitá
Indikace alarmú baterie, napájecí kabel odpojen
Hlídání okluzníhc tlaku ANO
Displej LCD s digitálními ukazateli nastavených hodnot. osvětlení při

provozu.
ukazatel síťového, bateriového nebo akumulátorového provozu

NAPÁJENÍ
Vnitřní akumulátor Min. výdrž provozu na baterii 5 h v kuse
Příslušenství k napájení Napájecí kabel na 12 V + autokoncovka

Síťový` kabel na 220V/50HZ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Certifikcvany' držák k přístroji Držák pro bezpečné upevnění do vozidel kupujícího - varianta na
Eurolištu. Musí být dodán jeden držák pro každý dodaný přístroj.

Ve Ústí nad Labem dne 8.6.

Dígııáınê pødzpflıı
Mııøš Kınıa
Dıınmzzoımeos
09:51 :as voz'oo'

Miloš

prodávající
ALWIL Medical S.r.o.
Miloš Kaňka
Jednatel

Ve Zlíně dne ..................

JUDr. Josef
Valenta ıız32=ı4+02'00'

kupující
Zdravotnická záchranná Služba
Zlínského kraje, přísp. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

2021
Digitálně podepsal
JU Dr. Josef Valenta
Datum: 2021.0608


