
,. 

1. 

Sídlo: 

IČ: 
Bank. spojení: 
Zastoupen: 
Telefon, fax: 
Kontaktrú osoba: 
Telefon: 

(dále jen „kupující") 

a 

2. 

Sídlo: 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ: 

KUPNÍ SMLOUVA 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace 
Výškovická 2995/40, Zábřeh 
700 30 Ostrava 
48804525 
UCB, a.s., č.ú.: 2102312880/2700

MUDr. Roman Gře oř MBA - ředitel 

Electric Medical Service, s.r.o. 
Ledce 74,664 62

Petrem Podlouckým, jednatelem 
Citibank a.s. 
2520450100/2600 

49970267 
Zápis v obchodním rejstříku: Kra'sk' soud v Brně, oddíl C, vložka 13525 
Tel. I fax.: 

(dále jen „prodávající") 
II. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je uzavřena dle§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen
11občanský zákoník")i práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v a. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu
prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžru'ho ústavu. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

4. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.



III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 4 kusy ultrazvukových přístrojů pro rychlou
akutní diagnostiku ve specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží"), a
převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

IV. 
KUPNÍ CENA 

1. , Kupní cena zboží činí:

Cena bez DPH DPH (v Kč) Cena s DPH (v Kč) 
(v Kč) 

Celkem 597.000,- Kč 125.370,- Kč 722.370,- Kč 

2. Kalkulace kupní ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Kupní cena podle odst. 1
tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho
závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, zaškolení
obsluhy a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná
a není ji možno překročit.

3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je
prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno
ke smlouvě uzavírat dodatek.

v. 

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je Zdravotnická záchranná
služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh,
700 30 Ostrava.

2. Zboží bude dodáno nejpozději do 31. 8. 2021.

VI. 

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO 

1. Prodávající je povinen:

a) Dodat zboží řádně a včas.

b) Dodat kupujícímu zboží:

• v množství dle a. lil této smlouvy;

• v provedení dle§ 2095 občanského zákoníku,

• v l. jakosti.



c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám a
právním předpisům.

d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady,
které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list,
prohlášené o shodě, návod k použití apod.), a to v českém jazyce.

e) Provést zaškolení obsluhy v místě plnění.

2. Kupující je povinen:

a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku, pokud je to
potřeba.

b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky
stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII. 

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁV A A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě plnění a v témže 
okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. 

VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ 

J. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. V této

smlouvy.

2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:

a) dodaného druhu a množství zboží,

b) zjevných jakostních vlastností zboží,

c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,

d) neporušenosti obalů zboží,

e) dokladů dodaných se zbožím.

3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně
i s důvody potvrdí na dodacím listu.

4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše
k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží,
počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového
kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající
osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Prodávající
odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li
dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí
zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.



IX. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Úhrada kupní ceny bude provedena po dodání zboží. Fakturu je prodávající oprávněn
vystavit až po řádném předání a převzetí zboží dle této smlouvy. Zálohové platby
nebudou poskytovány.

2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí dále obsahovat:

a) IČ kupujícího,
b) číslo a datum vystavení faktury,
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze

odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu

odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat kupujícího),

e) číslo dodacího listu a datmn jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury,
f) lhůtu splatnosti f

a

ktury, 
g) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

3. Lltůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků
z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu
zmo01ěné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb na adresu Vydmuchov 209/8, 733 01 Karviná, nebo na e-mail:

4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dne.m odepsání příslušné částky z účtu
kupujícího.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury
prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode
dne doručení nové faktury kupujícímu.

X. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl.
občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců.

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví
po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost prodávající.

\ 
\ 



3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. datovou
schránkou nebo e-rnailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
Kupující bude vady zboží oznamovat na:

• DS:eeg3g2e,nebo

• e-mail: nebo

• adresu: Vídeňská 55,639 00 Brno

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Pokud je reklamace zboží oprávněná, má kupující právo na opravu vadného zboží.
Pokud vadné zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží,
případně právo od smlouvy odstoupit. Ode dne výměny vadného zboží začíná na
vyměněné zboží běžet nová záručrú doba v délce uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

5. V případě, že se na zboží během 6 měsíců od převzetí projeví skrytá vada, je kupující
oprávněn ihned příslušné zboží vrátit, s tím, že prodávající je povinen vrátit kupujícímu
plnou kupní cenu tohoto zboží, a to nejpozději do 30 dnů od jeho vrácení prodávajícímu.

6. Záruční servis bude probíhat v místě plněrú dle čl. V této smlouvy, nebude-li
s kupujícím dohodnuto jinak. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku
prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající
bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo
vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.

7. Odstranění vady musí být zahájeno neprodleně po oznámení vady prodávajícímu a
vada odstraněna do 15 dnů od jejího oznámení prodávajícímu, pokud se smluvní strany
v konkrétrúrn případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve
stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných

nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží.

8. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněrúm,
a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování
práv z vadného plnění.

9. Prodávající prohlašuje, že uvedené záručrú podmínky se vztahují na každého dalšího
vlastníka dodaného zboží, a to v plném rozsahu až do skončení záručrú doby.

XI. 

SANKCE 

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží
včetně DPH uvedené v čJ. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlerú.

2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 7 smlouvy a
zároveň v této lhůtě kupttjícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o
stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstraněrú vady nebo
poskytnutí náhradrúho zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech.



3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzrúklé škody, kterou lze
vymáhat samostatně vedle smluvrú pokuty, a to v plné výši.

XII. 

ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zarúká:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, s tím, že podstatným porušerúm smlouvy se rozumí zejména

• nedodárú zboží v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,

• pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které
si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,

• nedodržení smluvních ujednárú o záruce za jakost,

• neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajía'ho k uhrazení
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po
doručení prvrú výzvy.

2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisú (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do
14-ti dnů".

XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádřerú souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňovárú těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu
smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvrú strany se
dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněrú v registru smluv
ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede
uveřejnění v souladu se zákonem Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského
kraje, příspěvková orgarúzace.



2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních
stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem plnění této
smlouvy.

5. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynouá
ze smlouvy třetí straně.

6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno
její vyhotovení.

7. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Zdravotnickou záchrannou službou
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací použity. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského
kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na ofidálrúch
webových stránkách www.zzsmsk.cz.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Specifikace zboží+ kalkulace ceny

V Ostravě dne 
1 Z -07- 2021 t'J (,'  · //V Brně dne Z' t · W 2 

MUDr. Roman Gřegoř, MBA 

ZDRA�IS\i�����ANNÁ 
SLUŽBA 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
Výškovická 2995/40 9

Zábreh. 700 30 Ostrava 

za prodáva"'cího: 
Petr PodÍoucký 

jednatel E.M.S, s.r.o. 

�Elei;tric Meďícai Serv· ,e 664 62 • ". d 
ioe, s.r.o. '"'J;,, "'"' Ce 74 � ,., \..! e':Z4M'J0267



Příloha kupní smlouvy č.1 

1. Dodání přístroje této specifikace- počet 3 kusy:

• přenosný kapesní ultrazvukový systém, dotykový tabletový systém, váha přístroje vč.

sondy max. 441 g-ANO, váha přístroje vč. sondy 441 g

• kapesní rozměry systému, jednou rukou přenositelné zařízení-ANO

• ovládání přístroje pomocí jednoduchého intuitivního dotykového ovládání systému -

ANO

• kompletní alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím

panelu, dotyková -ANO

" možnost práce z integrované baterie, napájení z elektrické sítě -ANO 

• práce systému na baterie, min. 30 minut provozu -ANO, více jak 30 minut

• integrovaný min. 5" dotykový LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím

úhlem -ANO, 5" dotykový LCD monitor

" archivace pacientských dat na interní paměť, paměťová karta (kapacita 8 GB) -ANO, 

kapacita 8 GB 

e možnost využití standardizovaných protokolů FATE, FCU, RHD, vč. výukového módu -

ANO, implementované standardizované protokoly FATE, FCU, RHD 

" možnost využití standardizovaného LUNG protokolu -ANO 

• Kalkulace:

" standardní měření vzdáleností, plochy a objemu -ANO 

• Zobrazovací módy:

• B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu -ANO

• M-mód-ANO

• barevný směrový Doppler -ANO

• Sondy:

• Duální sonda skládající se na jedné straně ze zářiče s fázovým uspořádáním, na druhé

straně ze zářiče s lineárním uspořádáním. -ANO

e sonda pro blízká pole - lineární část - frekvenční rozsah min. 3.4 až 8.0 MHz -ANO,

frekvenční rozsah 3,4 až 8,0 MHz

• sonda pro vzdálená pole - fázová část-frekvenční rozsah min. 1.7 až 3.8 MHz -ANO,

frekvenční rozsah 1,7 až 3,8 MHz

Součástí nabídky ie zprovoznění a zaškolení obsluhy daných zařízení v místě plnění, tj. v sídle 

zadavatele. 



2. Dodání přístroje této specifikace- počet 1 kus:
•

• 

maximálně mobilní, výlučně bezdrátový, ultrazvukový systém s hmotností do 210 g -

ANO, hmotnost 205 g

aktivní ultrazvukové módy min.: B-mode, barevný směrový Doppler, tkáňové

harmonické zobrazení -ANO, aktivní ultrazvukové módy: B-mode, barevný směrový

Doppler, tkáňové harmonické zobrazení
• duální sonda (konvexní a lineární) s min. parametry:

konvexní strana: frekvenční rozsah 2- 5 MHz, úhel sektoru 60°, hloubka 
zobrazení 24 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky-ANO, 
frekvenční rozsah 2 - 5 MHz, úhel sektoru 60', hloubka zobrazení až 24 cm 
lineární strana: frekvenční rozsah 3-12 MHz, šíře sektoru 40 mm, hloubka 
zobrazení 8 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky-ANO, 

frekvenční rozsah 3 - 12 MHz, šíře sektoru 40 mm, hloubka zobrazení až 8 

cm 
• odolnost duální sondy proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody

nebo dezinfekce, o standardu min. IP67-ANO, vyhovuje standardu IP67
• odolný systém s max. jedním tlačítkem s nastavitelnou funkcí (freez, store, ... ) -ANO,

jedno nastavitelné tlačítko (freez, store)
• práce systému na baterii min. 45 minut -ANO, práce systému na baterii až 50 minut
• standardizované bezdrátové indukční dobíjení systému, indukční dobíjecí sestava

součástí dodávky -ANO, standardizované
• pevné pouzdro pro transport duální sondy součástí dodávky-ANO
• nutná bezdrátová kompatibilita dodané duální sondy se zařízeními s operačními

systémy, min. iOS nebo Android -ANO, kompatibilita se zařízeními s operačními

systémy iOS a Android
• volně stažitelná, bezplatná aplikace pro práci se systémem -ANO
• indikační diody na systému informující o stavu baterie a komunikaci s aplikací -ANO,

2x dioda na systému
• možný přenos dat pomocí Wi-Fi a DICOM technologií -ANO
• automatická změna zobrazení v aplikaci (horizontální/vertikální) -ANO
• český uživatelský manuál součástí aplikace -ANO
• ukládání obrazů a smyček do aplikace s možností práce s uloženými daty-ANO
• možná změna parametrů zobrazení min.: gain, depth, TGC, frekvence, centrální linie

-ANO, změna parametrů zobrazení: gain, depth, TGC, frekvence, centrální linie, ...
• implementovaná přednastavení pro snadné a bezpečné použití duální sondy min. pro

vyšetření: břicha, srdce, gynekologie/porodnictví, cévního a muskuloskeletálního
systému, plic, nervů, malých částí, očního vyšetření a neonatologického vyšetření

hlavičky-ANO, implementovaná všechna požadovaná přednastavení
• systém splňující všechny standardy a požadavky SÚKL-ANO

Součástí nabídky je zprovoznění a zaškolení obsluhy daných zařízení v místě plnění, tj. v sídle 

zadavatele. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET: 

Položka Počet kusů 

Vscan Extend 3
j 
! 

Vscan Air 1 

Zaškolení 1 

Doprava 1 

Celkem 

V Brně dne 2.7.2021 

Cena bez DPH 
..... 

429.000,- Kč 

149.000,- Kč 

15.000,- Kč 

4.000,- Kč 

597.000,- Kč 

Cena s DPH 

519.090,- Kč 

180.290,- Kč 

18.150,- Kč 

4.840,- Kč 

722.370,- Kč 
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