
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
tv. cialo kupujiciho: 004/RS/21/040-K
ev. číslo prodávajícího:

Kupní smtouvs
uzavřená dle § 2079 a naši. zákona c. 89/2012 Sb. (občansky zákoník)

mezi:

KUPUJÍCÍM
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá
IC: 00843989
DIČ: C200843989
Jednajfcl:: 

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 é.j. OP-054-25. 11. 90

(dále také jen "FNO")

PRODÁVAJÍCÍM

Obchodní firma:

Sídlo:

IČ:

LaparoTech Instruments s. r.o.

Školní 1534. 250 02 Stará Boleslav

25622846 DIČ: CZ25622846 Je plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil C, vložka 55647

Jednající: Mgr. Dana Bartošová, MBA

Preambule

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět této smlouvy a převést na něj vlastnické právo. Kupujici se
zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu.

Předmět smlouvy

1.1 Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je dodávka Análního rozvéraée vSe s nutným přisluSenstvim dle cenové nabídky c.
Laparotech_047210U_210803 (dále jen "zboži"), které je určeno pro Chirurgickou kliniku - operační sály FN Ostrava,
a to v rozsahu a standardu dle specifikace uvedené v nabídce, která tvoři přílohu 6. 1 této smlouvy.
1. 2 Součástí předmětu smlouvy je rovněž:
. zajištění dopravy do místa uréenl, instalace, uvedeni do provozu s předvedenim funkčnosti.
. souéástf dodávky budou předepsané doklady - dodací list s jednoznačným určením poetu ks vzásilce

(připadne identifikaci jednotlivých baleni), předávací protokol dle přflohy é. 4 této smlouvy;
* p? uvedeni zařízení do provozu budou předány instalační protokoly, protokoly o zaškoleni obsluhy (instruktáž

dle zákona é 268/2014 Sb v platném zněni o zdravotnických prostředcích), pokud přfstroj nebo jeho éást
vyžaduje kalibraci, yalidaci nebo jiné vstupní méřenl, požadovaná ověřeni (např. tlakové'zkoušky,
elektrorevize, vstupní měřeni (min. měřeni dlouhodobé stability a rozptýleni zářeni 'atd. ) před uvedením
do provozu budou předány kalibrační listy, validaénl protokoly a dalši protokoly k předávacím zkouškám,
měření dlouhodobé stability a rozptýlení záření.

. dodáni návodu na obsluhu v českém jazyce v písemné podobě a 1x elektronicky na vhodném datovém nosiči
("api", "a CD, flash disk, apod. ) nebo E-mailem, protokol o zaškoleni obsluhy (vtetné informaci k preventivnim
prohlídkám - četnost, rozsah, povinné servisní zásahy a výměny dílů, véetné potřebné kalibrace nebo
validace, požadovaných ověření a proměřeni parametrů přístroje);

* á-"'. Pl'ohlášeni ° shodě ve vztahu k CE certiňkátu - doklad (Prohlášení dodavatele) obsahující élslo
certifikátu vystaveného notifikovanou osobou a číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, a příslušné
dokumentace dle zákona 6. 263/2016 Sb., atomový zákon a 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích;

. dodání informace o zahájeni a době záruky (napr. formou čestného prohlášeni nebo písemné na některém z
předávaných dokladů);
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Fakultní nemocnice Ostrava
_17. listopadu 1790/S. 708 52 Ostrava ev. číslo kupujicihn: 0()4/RS/21/040-K

ev. číslo prodávajícího:

' ^^rofobSéoSo(neanprob^you testného proh[ášeni nebo plsemné na nékterem z P-anyc.

; S?.l^ch, nezbytny.chiTost'prododán1' "ai.̂ talovánf a odzkoušeni dodávaného zařízen,
' 5rehd,m^m1"s^°^íeiprovádénlbezplat"éhozáruč. nlhosenisu'p°i^

'

^^S^, ^^^Í^^?s^^^^'^^^^^^^^cS

^^^,s^^^^^ nebyl°u okam2iku dodánl zauženo ̂^itouv PrávV .̂ .^ °s°b

Cena

2.3

y^uladu se zněním zékona 6. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na celkové kupní ceně ve
Nabídková cena bez DPH
DPH 21%
Nabídková cena celkem v6. DPH

56.937,00 Kč
11. 956, 77Kč
68.893,77 Kč

Podrobný položkový rozpočet nabídkové ceny je uveden v příloze 6. 1 této kupní smlouvy.

Fakturace, platební podmínky
3. 1 Záloha
Zálohy nebudou poskytovány.
3.2 Platební podmínky

'S^SX"iÍÍ-S^S??SSK-^SSf?S'SSS';:
Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů od doruéenf faktury kupujícímu.
3. 3 Obsah daňového dokladu

nDa^edd°ekn'éadnA^oT faktura) musl splňovat mimo náležitosti podle § 28 zákona č. 23^004 Sb. o DPH dáte
o IČ
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Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5. 708 52 Ostrava

ev. číslo kupujicfho: 004/RS/21/040-K
ev. číslo prodávajícího:

o den splatnosti,
° ?zna.ce"L, pe.nezmh, 0, lista''u a 61SI° účtul ve Prospéch kterého má být provedena

konstantní a variabilní symbol, ' ' .--.. - .. - -;. r. -. ->>.,.< ^inua,
o odyo lávka na smlouvu, číslo smlouvy, prodávajícího a kupujícího
° raz"ko aP°dpis osoby oprávněné k vystaveni dílčího a konečného ůietniho dokladu.
o přílohou faktury bude kopie potvrzeného předávacího protokolu' ~ '"""'"" -.--

^mj. s,t:a^"5e"v. s°"ula.d.u. s..§26.0dst3' zákona.e'235/2004 °Dm v P'a'"ém zněni dohodly, že dodavatel
^ude."s'!atd?l"°vé d°k'ady. ' vfetné Přnoh výhradné e-maiFem na adresu:'efakturac'^Ín^afnuoycz'

i^ se zavazuje při této komunikaci dodržovat následujjci pravidla:
* ^ed^m, ^Ta'^tu d°u, ía, k°p", lo.hy/as'anyd°kume."ty "tahuilci se P°u" k jedné faktuře, platí tedypravidlo "jeden e-mail= jedna faktura a souvisejicl dokumenty" '^ --.---.. '---"".-,
' ysect"1ypl'll°zenédokumenty l:"Jdou "yhradnéve formátu pďf a v pořadi dokladů: faktura, ostatní

' ?áb^^tel se zauazuie akcePtovat takto zasílané dokumenty, pokud splňuji ostatní náležitosti dané
Pouze výjimeéné je možné zasílat doklad v papirové podobá.
3.4 Doba uhrazeni daňového dokladu

Za okamžik uhrazeni faktury se považuje datum, kdy byla předmětné Částka odepsána z účtu kupujícího.
3. 5 Důsledky vady daňového dokladu

Lpř^éri^ela, ft°^°kla, ci.nebud!_°bsaho''at^ýše. "''edené "éteíitosti, je kupujicl oprávnén daňový doklad

'^^^^^S^w°^^. p^awíelzedo '°h°to^pnx%cr^ce^ ^^ ̂ ^
^iR,UP^S ̂ a'^ltorém.,?'padiie. prodáva'lc\povlnen d'^^^^^^^^
^"das d,°kladreprehielnym. ^stav'^^
znovu zaslán kupujícímu a zatíná běžet nová lhůta splatnosti.

IV.
Termín a místo plněni

4. 1 Termín plněni a přejfmka zboží

s^doaucjy'hůtal včetné uvedenl d° prc"'°zu a 2aškoler" obsluhy'ie nejP02dé" do 4-6 . ydnů ode ^ "^vteni kupní

SSHSSSSS^^^^^^^s
^^;S. pfedávaclho Pr°tokolu 2ůstává P^dávaiícimu "pro "jeho "potfeby"Tďr°u"héu^oZenTzu'sB tó^

phra?°^'L^P^C'f;°'-kte'7.. pr°Yáď. p.°'"",n°u Prohlídku po daného, nainstalovaného a do provozu uvedenéhozboží, je oprávněn do předávacího protokolu popsat j[mzjistenei vaidy pfedav"areh'o°p'řed°méÍ'^s'mto"u:vy.1

^^^^^j?^?'ď leho cást ktera ie poskozená 6i ktera "nak nes^e ̂ '^ .éto
4. 2 Místo plněni

MSP srSynl ie Faku""' r'emocnice ostrava' 17' "stopadu 1790' 708 52 ostraua - porut>a. Chirurgická klinika -

Součinnost

^l'u,v^ st.ra2'^,u."pw'.nn.y. uvuli?,..veškeré."s"i K vylvoteni potřebných podmfnek pro realizaci predmétu
iĚS^^Si^5^^^SSf=
^^^Ísř25ii5E?S?" =vs^^
^iud^L^T^'zls^umc^sfra"J. námy°koinosti:kteréilb^
^ih^^^.ďCTe"PLSem"ld/-uhtsmJU V"l'strané;\smluv"ys trany's6"'za7a^
S^^^^^^^S, ^^ ^^^"i3}^^^^^'^^^^'

é,rl', techt° -°k°l"°s"redoLde'. le druhá sml"v"i strana oprávněna pozadovat"spinén[>p"ovinn"o'sti
v náhradním terminu, který stanovi s přihlédnutím k povaze záležitosti"

ZKZT^Unmn°f^'"S Íopra, m"d°. místa l;rcenlna. dot>u nezbytně nutnou ke složeni zboží. Prodávajlcf se
^znuil^^. m;ttemin. l°dÍv. kyT 'malne. 3dnypře^
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Fakultní nemocnice Ostrava
^listopadu 1790/5. 70852 Ostrava

ev. číslo knpujicfho: 004/RS/21/040-K
ev. číslo prodávajícího:

Nebezpeii škody na zboží a vlastnické právo

Nebezpeéi škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předáni zboží kupujlcimu.
^oTe empráv° na zbožl přecházl na l'upuj":lho instalacl a zaškc"enlm Qbsluhy. ^ bude dáno pfedávaclm

v.
Sankční ujednání

sSňS^S-s^"^^^ s=c^
5.2

za každý den prodleníp^dá.vaií,c'. ""hradLs^uvnLpokutu. ve vyši °. 5 % zpořizovaci ceny ve. DPH
garantovaný počet dnů zprovozněni zaňzenl v záruéni'dobe"dle~61. 'vi'ods't"6. 4'

^S^S^. ^^S^^S^^ 3.0U., " po. nen zap.,.

VI.

Záruční a pozáruční podmínky
6. 1 Délka záruční doby

^S^SÍSS?^^J'^l^a^^^^ ^^ "°S/1990 S.

6. 2 Lhůta pro oznámení vad

KUPUJÍCÍ je povinen vady zboží písemné oznámit (faxem, emailem, postou) v následujících lhůtách:
' 

^dbyu ^fn 'l zSsřhuů^kryty zárukou ďe odst 6'1 . Je kupu"cl povinen Prod-ai, c, mu ozn^i. kdykol,v po

* ^yiz.b"Lweré ex'st°.va!yke. dn'pfe*'"ti zboži kupujlcfm P°dle této smlouvy (byť se projevilv Dozdéiil. te
^áLCÁ-,pnT"e", pro.dJ.va^'mu.. °známit bez 7bytečnéh01 ^^^^
podkladů o tom, že zbožf má vady, nejpozději však do'2'let od~pre"v2eri "2bož'l"ířfpl a°dróuu5lalt!lt '"Iormacl a

'

6.3 Nároky kupujlciho z vad zboží

=ni^s ̂ s^^n^^d:^a^^i^s^a^
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Fakultní nemocnice Ostrava
^listopadu 1790/5, 70852 Ostrava ev. číslo kupujiciha: 004/RS/21/04U-K

ev. číslo prodávajícího:

^^é^^eS^. uplatn" dalšl "ároky vyplýv^cl zvadného Plnén' s'a- P-l-"y-
6. 4 Podmínky záručního a pozáručního servisu
Pro záruční a pozáruční servis platí

Na daný předmět dodávky tj. Anální rozvérac s příslušenstvfm se vztahuje záruční sefvis.
' Snn, "dáost3UO^n^ °pravu je do 48 hoďn- v připadé výmény náhradnlho d"u ^ 9"^ ^P^né",

* zp"s°t'-nahláse"' ?pra''; tetefonicky na tel. 6. +420 776 207 267 nebo 326 911 277:
e-mailem; laparoinfo@laparotech.eu - -. -. ..""- >^">, , ̂ ,,,

uTvaa?l6en. /ksu^'sc^namenál ze dodavatel produkt °prav[ P° schválenl cen°^ "^idky odsouhlasené

Vil.
Software

?S?ŤSS^ s''s^ss^^ss-fs:^

SSS^^^.ss-asa^a-sM^a
Vlil.

Ukončení smlouvy

zTv^nm^^uSaanypiS°puo^3h:?. ou smluvnfch stran' která bude obsahova* -VP°^an, v. ec.

IX.
Závěrečná ustanovení

S:=ťa-":: = ssvss-sysss ssss'sss:
S^S^^S^. Při plnéni smtouvy ̂redává ii ̂ ^ Plávajíc, kupui,c,. u, bude
9.3

Postoupeni pohledávky je neplatné bez předchozího souhlasu objednatele.
9.4

%dhls oudnlho sporu se mlstnf pnslušnost vécné Přislušného >"du l. stupně >di obecnN soude.

^^^s:^^s^^^^'iedno-smlouva nabývá '"a-Qsti dnem p-
5/7



Fakultní nemocnice Ostrava
_17. listopadu [790/5, 708 52 Ostrava ev. cialo kupujícího: 004/RS/21/040-K

w. číslo prodávajícího:

^^^^^"l^^^^TSoSv platném znéni' prodá-ci souh'as's uve-

Přílohy smlouvy:
' ^^. ^^^sh nická specifikace zboži' P0102kov> se2nam dodáv^ - "-není. jednotlivých
> přilohaé é. 2 - Předávaci protokol

Ve Staré Boleslavi dne 8. 9. 2021 V Ostravě dne ........................ 2021
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujicihc; 004/RS/21/04U-K
ev. číslo prodávajícího:

Příloha é. 1 - Mediclnsko/Technická specifikace zboží, položkový seznam dodávky s ocenénim položek

CENOVÁ NABÍDKA 6. Laparotech_047210U_210803

TECHNICKÝ LIST
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Laparotech_047210U 210803

NABÍDKA PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU "Anální rozvěrač"

příloha č. l

Odbor ;dravotnické techn y. Ús.ek nákupu zdravotnické iBChniky.
FAKULTTilI NEMOCNICE OSTRAVA

17. listopadu 1790/708 52 Ostrava-Poiuba

ze dne: 3, 8.2021

Chirurgicko endoskopické nástroje a příslušenství

Laparo-
Těch Instruments

L>parf> Tacfi Instruments s j-.o.
Školní 1534

250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČO: 25622846 e-mail: laparotnfo@laparotech, eu

Tel. . 725 532 213

ALUM. RFTRACTOR, SM. ROUND průměr 11.6cm

3MM ELASTIC ETTAYS 50/CS - lbal. = 50ks

Nabídka celkem

^covat: Kamil Oulehla, GSM: 725 532 213

Nabídka je platná do 31. 12. 2021

Dodací lhůta : 4-6 týdnfl

Poznimta; v . >,<""" "w,. ̂ h, ", ("" """">, ;, ̂ , " ", ̂  "" "^ " ̂ ^ ̂  ^^ ̂ ^ ̂ ^^ ̂ ^ ̂ ^ ^
Záruční a pozáruĚnf serois zajišťuje LAPAROTECH INSTRUMENTS S. R. O.
Na nástnjtje >ysta<er> protlláštni o shodé podle Zatona c22/I>7. '>e zněni pozdéjsfch z.konB.

Lenov,l naLiidKa finry Laparolech s. r. o.



Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu [790/5. 708 52 Ostrava

ev. číslo kupujfciho: 004/RS/21/040-K
ev. číslo prodávajícího:

Příloha é. 2 - Vzor předávacího protokolu

Předávací protokol
LaparoTech Instruments s. r. o.

IČ 25622846
DIČ CZ25622846
Adresa Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem
tel: +420725532213
email: laparoinfoQlaparotech. eu

Odbératel Fakultní nemocnice Ostrava
IČ 00843989
DIČ CZ00843989
Adresa 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Mobil:
ema\\: 

ijednávka é. : 004/RS/21/040-K

Faktura 6.:

Datum vystavení
předávacího protokolu:

Místo

Adresa (ve. uvedeni pavitonu/budovy)
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
70852 Ostrava-Poruba
Chirurgická klinika

sD^oauvvTu'ro %/2%4ZOboKŽ1' takiakie u''eden° "'". byl° dodán° a "ai"^'°vino v souladu s Kupní

v rozpočtu Označení zboží v kupní
smlouvě a na faktuře

Typ přístroje, výrobce^

Dodané výrobky a

ob
název

přísluienstvl:

ecny 'řisluš enství -typ Výrobní číslo Výrobce Poiet Cena/kus
s DPH

sne^s^Mn'^ o l':°?tredku_dle. zikona. č- 268'2014 sb- 'e garantován firmou LaparoTec7
Sev"iTtnsérz°aStotoe^° záručnl po dobu 24 m"-" °de'd"eau~v'eďen, 'ďo 'p'n;'vouzu"a>'p"outv^"ného

S?ok^ez'pS°"ál" se zacháze""T1 se ̂'."otnickýml prostředky proběhlo dle zákona é. 268/2014 Sb.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:
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