
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
ev. cialo kupujícího: U04/RS/21/041-K
ev. číslo prodávajícího:

uzavřená dle § 2079 a naši. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
mezi:

KUPUJÍCÍM
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá
IČ:00843989
DIČ: CZ00843989
Jednající: 

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 6.J. OP-054-25. 11. 90

(dále také jen "FNO")

PRODÁVAJÍCÍM

Obchodní firma:

Sídlo:

Ifi;

Arjo Czech Republic s. r. o.

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

46962549 l DIČ: | CZ46962549 | Je plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274238

Jednající:

Preambule

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

l.
Předmět smlouvy

1. 1 Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je dodávka mixážního sprchového panelu (BCA1211-04) vše s nutným příslušenstvím
dle cenové nabídky č. 2021/074RS (dále jen "zboží"), které Je určeno pro Kliniku anestezie, resuscitace a
intenzivní medicíny FN Ostrava, a to v rozsahu a standardu dle specifikace uvedené v nabídce, která tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy.

1. 2 Součástí předmětu smlouvy je rovněž:
. zajištění dopravy do místa určení, instalace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti;
. součástí dodávky budou předepsané doklady - dodací list s Jednoznačným určením počtu ks v zásilce

(případně identifikaci jednotlivých baleni), předávací protokol dle přílohy č. 4 této smlouvy;
. po uvedení zařízení do provozu budou předány instalační protokoly, protokoly o zaškoleni obsluhy (instruktáž

dle zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění o zdravotnických prostředcích), pokud přístroj nebo jeho část
vyžaduje kalibraci, validaci nebo Jiné vstupní měření, požadovaná ověření (např. tlakové zkoušky,
elektrorevize, vstupní měření (min. měření dlouhodobé stability a rozptýlení záření atd. ) před uvedením
do provozu budou předány kalibrační listy, vafidační protokoly a další protokoly k předávacím zkouškám,
měření dtouhodobé stability a rozptýlení záření.

> dodání návodu na obsluhu v českém jazyce v písemné podobě a 1x elektronicky na vhodném datovém nosiči
(např. na CD, flash disk, apod. ) nebo E-maitem, protokol o zaškolení obsluhy (včetně informací k preventivním
prohlídkám - četnost, rozsah, povinné servisní zásahy a výměny dílů, včetně potřebné kalibrace nebo
validace, požadovaných ověření a proměření parametrů přístroje);

. dodání prohlášení o shodě, ve vztahu k CE certifikátu - doklad (Prohlášeni dodavatele) obsahující číslo
certifikátu vystaveného notifíkovanou osobou a Čisto notifikované osoby, která vystavila certifikát, a příslušné
dokumentace dle zákona č, 263/2016 Sb., atomový zákon a 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích;

. dodání informace o zahájení a době záruky (např. formou čestného prohlášení nebo písemně na některém z
předávaných dokladů);
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ev. číslo prodávajícího;

' ^c^^S^S^^ cestného prohlásenl nebo plsemné na některém ZPredávan>^
* provede"' všech nezby"ych činnosti pro dodáni, nainstalováni a odzkoušeni dodávaného zařízeni:
' 5^^^^?;^^^"p!^étS^^h°se^^p°^°udot^ednanéM;;;és"m zruční^,^dp,%meS,. zá?"čn'seTSJe^zumlveškGreůko"y'kortro^

^SoSz0^"'ktere isou pfedepsány vyrobcem dodávaných zanzen7přo"2ab82peee"n? ̂ ďn'é f"un°k^
' p>°.hcnT-^bl^uč""' ,lhu!y-n.a, dodané, zařlzenf ie Plávající povinen zajišťovat bezplatné pravidelné

^^cte^^nLk°S^f^^^dePsanyc^s^s^' >'a'etektíctó'^^e°dtea 2áS;^
S^^sSíS^'^^^1^^6^^^'^^^

1.3.

^%^s^^^^^^y nebyl°v okam2iku dodáni zatizeno 'ak^ikoliv právy -'^ °-b
1.4.

Dpo°ddmTn^ienS^d°,da,t^0^ požad?ran,ékva"té tak, ^y. bylo urieno pro zamýšlené použiti, vyhovovalo
!', bezPe6nosti a Požadavkům na dobu životnosti, a aby octpoviďato''Dooisu'?unk6"no°sU^^o^Eí. žS^^"^^^^^^'1"-^^0^^"^^

II.
Cena

2.1

Se^^LTi ^^a"^k°, "Ívý, se. p"pustná. a. nepfekročitelná-a. zahmuie ""keře náklady, rizika, zisk a flnanini^^z^^Ě^^^SSi^^^^^^^i^
2.2

Í;e^éT^^vvlk Itn^telyJP°iené.s.rea'.'zac!^redmétu Plnénl. ti' Predmét d°dévky, balné, dopravné, celní

Sve^^^^^^^n0^;". do'"e'lreškeÍ. pfedmáné'dokl;ne;;aže TP^^' '^1^'^

^s^^^rn stm^vM^adus:ll^n^'T^^41^v^"^e^^S;ř;
2.3

^9"lad" se zněním zákona 6. 526/1990 Sb" o cenéch se smluvní strany dohodly na celkové kupní cené ve
Nabídková cena bez DPH 87. 158, 00 Kč
DPH21%. .. . 18:303:18 Kč
Nabídková cena celkem vč. DPH 105. 461.'18 Ke

Podrobný položkový rozpočet nabídkové ceny je uveden v přileze č. 1 této kupní smlouvy.

lil.

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

3. 2 Platební podmínky

^^^^S^i^z^^^dáZ^SÍ?p^epsaróh^'M'redn^i, zástuP°°b°"s"ll"v", ch
?Tbopž°a°aanl za"zenl d° FN c:lstraval '/četné zaskotenl °t'sluhy. Predáni'potfebných''doidSů"u-tah''uj' "h"^

Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů od doruéenl faktury kupujicfmu.
3. 3 Obsah daňového dokladu

nD^°uvye^knéadnKt ké faktura) musl sf"ňovat mimo náležitostl poďe § 28 zákona '. 235/2°04 sb. 0 DPH dáte

o li
o den splatnosti,

° ^S, ?S^iS, a slsl°Ú6tu've prospéch ktereho má b^ prove*- P'^a,
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° °d.v°!avka na smlouvu. čislo smlouvy, prodávajícího a kupujfclho
° ra^toa.p?dp's.°s°by. °právnéné k Staveni dNéiho~a konečného účetního dokladu,
o pntohou faktury bude kopie potvrzeného předávacího protokoiu""" """'""" """'""".

?SSS?^S=s^"^?dodavatel
nezavazuje při této komunikaci dodržovat následujlci pravidla: "~~ """ ....'>"-l

. Sti^^^S?^^^^lcl se pouze kjedné fakture' platí tedy
' svScpř;iZ^kumenty budou výhradné ve fomátu-pď a v pořaď dokladů' faktura. osta*"'

' ^s8 'se zavazuje akceptovat tal<to zasnané dokumenty, pokud splňuji ostatni néležitosti dané

Pouze výjimeéné je možné zasílat doklad v papírové podobě.
3.4 Doba uhrazeni' daňového dokladu

Za okamžik uhrazeni faktury se považuje datum, kdy byla předmětná eástka odepsána z ůítu kupujfciho.
3. 5 Důsledky vady daňového dokladu

IV.
Termín a místo plnění

4. 1 Termín plnénf a přejimka zboží

kDuopdnac^h^vyvčetné uvedeni do provozu a zaskotenl obsluh>. 'e ne'P^éj, do 10-ti týdnů ode dne uzavřen,

SI^Si5ď^^^^^S^ ^^%^=urede-
S, ̂ ^^, ?^?ŽI cl Jeho iást' která ie poikozená ci která "nak -P^e pod. lnRy ̂.o
4. 2 Místo plnění

S??T^^;t:Sn ice ostrava'17' "stopadu 1790' 708 52 ostrava - p°r"^. ^. ".ka anestezie,

Součinnost

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujiciho okamžikem předeni zboží kupujlcimu.
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Soci^práv° na zbo2i precházl na kupui'clho 'nstala<:l a zaškolenfm obs'uhy. ̂  bude dáno ptedávaclm

v.
Sankční ujednání

sss^
S^^^S^.^^^^S^^^PH . . " den p..en,

^s^s^, ^^^ss^s^le smlouvy'bude povinen -

VI.

Záruční a pozáruční podmínky
6. 1 Délka záruční doby

^^^
jJ||?:5SSSÉSS^5SE^^^'

6. 2 Lhůta pro oznámeni vad

Kupující je povinen vady zboží písemné oznámit (faxem, emailem, poštou) v následujících lhůtách:
' ^^i^s^zárukou ďe odst 6 1'Je ̂ icí Pouinen P-davajlci. u ozn",t kdykoliv po
'

'

6. 3 Nároky kupujícího z vad zboží

6.4 Podmínky záruinfho a pozáruéniho servisu
Pro záruční a pozáruční servis platí:
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' LT;n"^slup'ÍnL°prlvu-. )!-d°_48hoďn; ,Garance zP'-°v°z"énl zařizenl je do; 10 celých kalendářních

^pn°čdte3Td hnů°d nahlášen' zá''ady)' vpnpadé ^ménynáhradnihi °Jd""~)e1 garance z°pFov"o°zné'n;
' zpus°b-lahlášenL °pra''; tetefo"icl<y "a tel. é, +420225 092 307, 724 253 827 nebo e-mailem:

, cz(cy3 rjo, com

^^409ab^t^Hpr°r^Z^p^dtu, p"SS2"Ttave^ pr°, tol<olu_ ^pravldelné Preve. nt"'nl Proh"dce
Ma^^u^'. ^DPH"cestovneie. p°-zárucetótován° ve-v>'si..14'--KC_bez DPH~za"km'a ̂p'o'6ltán'o ̂'F'ryduk^

J, sídla servisu. Cena práce servisního technika je 1.050,^ K6 bezDPHzahodm'

^'^^ks^Se"^)po^q'"teQ lnL.sk°ncenl 2áručni doby uzavnt skupujícím servisní smlouvu

^5^5neekt. "''edených vtéto sm'°uvé' pr°dávai":;' se zavaz"'e ťutosmlo'uvu bezSďne n7vy'po'vé^ťum>n"

Vil.
Software

7.1

"pe°ok^eenes^Te twK^^étnu^nénLlo dtk \s°^arov. ý^^ pak. se kuP"JI°"". "Yhrazuje iasové

ren°eTSéafo^véýhradnl práv° už"'at tyto softwarové Proidukty na zboži;se-'kterym~byl'y"dodiany:°a""to
7.2

DUSš^uT", '.svtv ^roŽlprodu"^LOSkSych-kp,řed^ obsažena " kuPnl cené a Prodávajicl
^S^o^'^rSaru kupu"clm nebrání iakak°" ̂ zka"fa ka-S"pré^>"^^^'^Za

Vlil.
Ukončení smlouvy

zTva^%^.b^ukvZZypSu o^. °u smluvních stran' ktera bude obsahovat vypořádini ^

8.2.

oSckéahOpzSř'Vmnt^TO. ^S'LM Jm, lou^-z. důwdů-a_v^
J-,.vpnpadě °':fst°upe"' od smlouvy dojde mezi stranami k vypořadan7vzai'emnv"ch"vdahu'SS^^^^Sn^E^Sll^^^ ^

^^wnaps?>"^n°ta^Í'Sm;. d°, [uče"LPJSem"éh-°°*touPen^druh<s^
1 smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučné) prodleni prodávajlclho-s'dodanim'2b'ož["o vl ° 'i'U^'.

IX.
Závěrečná ustanovení

9.1

S''^u,^LUiet^;;, Me^neLsl^p^mné-prtvrzena. opráunénymi zást"Pci °b°" smluvních stran, jsou
SĚnlcnhesútčr'a'n".á' sml°"vu lze mén" pouze P'semr"řmi d°datky, -podepsanym7 opra"vnény"mi'"2ast°up°ci1 'o^"u

PVS^áo,de°nkaumScéen^. p" plnénl smtouvy predává ď předwádá .3rodáva"c' k"P"i'-". bude
9.3

Postoupeni pohledávky je neplatné bez předchozího souhlasu objednatele.
9.4

^rU)%dhéo. s°udn'ho sporu se mlstr" Pnslušnost vécně Příslušného soudu l. stupně řídl obecným soudem

r^s^:^^s^^^^rži Jedn°-smtouva nabývá platnosti dnem ̂lsu

^^^^^^^ ^TSS. v platném znén1' prodáv-cf souwasl s uve^nénlm
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Přílohy smlouvy:

^ pr."°hač- 1,-medic;"sko-technická specifikace zboží, položkový seznam dodávky s oceněním iednotliwc
položek a jejich příslušenství;
p'..°ha c' 2 - seznam měřidel, jež jsou souéástl nabizeného systému;

> Příloha 6. 3-Informace k PBTK

p"°..a-č: 4r-pr.°hlášer" d°d?. ''atele °. m°ž"°sti dodávek spotřebniho materiálu nebo reagencil, včetně
s"T.am", m°zn.ych-d°davatelu(p°kud ,SPO,třebnl^ateriá[ nebo reagencie jsou potřeba proéinnosťsysťému

' a nebo není nutnost používat výhradné spotřebni materiál nebo'reagencie7ecínohoďodavateTe)'"
> pňloha S. 5 - vzor předávacího protokolu' ' ^ ---. -"-..-, -.. -., --^". ",u, o,,

VPraze dne............................. 2021 V Ostravě dne .................. 2021
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Příloha é. 1 - Medicínsko/Technická specifikace zboží, položkový seznam dodávky s ocenénfm položek

PŘILOŽIT CENOVOU NABÍDKU é.

|VI[,I|^^|. /IH K. ̂ jif^f

Arjo Czech Republic s. r. o.
Na Strži 1702/65
14000 Praha 4

IC:46962549
DIČ:CZ46962549

VZ: "Sprchový a dezinfekční panel"
Cenová nabídka č. 2021/074RS

ZÁKAZNÍK:
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
IC:00843989
DIČ:CZ00843989

Položkový seznam

Název zboží

NABÍDKU ZPRACOVAL:

PLATNOST NABÍDKY DO:
31. 10. 2021

Datum vytvoření nabídky:
17. 08. 2021

Mixážní sprchový panel s dezinfekcí a splachovačem
(BCA1211-04)

celkem bez

Uvedené ceny jsou včetně dopravy, instalace a zaškoleni.

Cena / ks

bez DPH

Cena celkem

bez DPH

Technická specifikace

Mixažní sprchový panel s dezinfekcí (dle voliteného se splachovačem, připadne mísou) je používán v
kombinaci se sprchovými vozíky Concerto, Carevo nebo Basic. Vhodný všude tam, kdej'ep'rovádě'no
sprchoyánnnkontinentních obyvatel. Panel s misou umožňuje snadné odstranění a spláchnutí
stolice/moči přímo do odpadu.

Přívod vody: Teplá a studená 3/4" (DN 20). Max. statický tlak 600 kPa (85 psi), min dynamicky tlak 50
kPa (7 psi) při průtoku 25 1/min
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Technické a uživatelské parametry

* Íprc s Pist°lovym uzávěrem šetřící i více než 50% spotřeby vody
. Čisticí desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem
* &*'ěš_enlči5t":l desinfekční sprchys Pojistkou upozorňující na event. záměnu se sprchou
. Termostat pro nastavení teploty vody
. Hlídáni stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směsovačem
. Vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody
. Průtokomer pro nastaveni míchání desinfekčního roztoku a vody
< Splachovač s 9 l nádrží a tlačítkem splachování nebo splachovací ventil

Integrované řešení pro sprchové systémy
sprch .ý. pa"e'p°skYtuje efektivě.řízeny systém pro asistované sprchování. Integrovaná .
použiti ve spojení se sprchový vozíkem vytváří komplexní sprchový systém.

Klíčové body

samostatný sprchový panel je kompaktní nástěnná jednotka s možnosti výlevky -nerez
toaletní mlsy PE/ keramická mísa
sprchy s pistolovým uzávěrem

termostat pro nastavení teploty vody
dezinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem

"l' o '^

Mixážni sprchový panel s dezinfekcí a splachovaiem Výlevka s funkci'toalety

poporučená teplota studené vody

Doporučena teplota teplé vody
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'Minimální kapacita |100 L/min (2G. S gal US/min.)
ftozměry, váha atd.

Váha

.
Šířka

[Výška

'Hloubka

Bez nádržky

14 kg (31 Ibs)

155 mm (17 7/8")

i 10 mm (20")

190 mm (7 1/2"]

Se sptachovaíem

16 kg (35 Ibs)

7SO mm (29 1/2")

il0mm(20")

190 mm (7 1/2")

Se splachovacím ventilem

14 kg (31 Ibs)

155 mm (17 7/8")

ilO mm (20")

190 mm (7 1/2")
Produkt je v souladu s platnou legislativou.

Příloha 6. 2 - Seznam měřidel

Souéástl dodávaného systému nejsou měřidla podléhající zákonu o metrologii v platném zněni. Žádná část
systému ani systém jako celek nevyžaduje kalibraci ani validaci.

"loha., č',. 3, :^"lnf°''mace. k P8TK .(četnost' rozsah vcetně i"r°"nace o nutných iinnostech (napr. výměna
stl^ kalibrace, validace. jiné činnosti) a požadavku na povinné servisní kity (položkový seznam

s oceněním)

Četnost PBTK -1 x za 12 měsíců
Cena PBTK:

v záruční Ihůté zdarma
440, - Ki bez DPH (532, 40 vt. DPH)/ přistroj

Příloha é. 4 - Prohlášení o možnosti dodávek spotřebního materiálu nebo reagenci! véetné seznamu
m.o2nychd°davatehl(p°kud SPOtrebni materiál nebo reagencie jsou potřeba pro ainnosísy'stému /pnstroje/a

není nutnost používat výhradné spotřební materiál nebo reagencie jednoho dodavatele)

Arjo Czech Republic s. r. o. je výhradnim dodavatelem spotřebniho materiálu (reagencie není potřeba).
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Přiloha i. S - Vzor předávacího protokolu

Předávací protokol
Dodavatel Arjo Czech Republic s. r.o.
IČ 46962549
DIČ CZ46962549
Adresa Na Strži 1702(65, 140 00 Praha 4
tel: 
email: servis. cz@arjo. com
Smlouva/objednávka é. : 004/RS/21/041.K

Faktura č.:

Datum vystavení
předávacího protokolu:

Odběratel Fakultní nemocnice Ostrava
IČ 00843989
DIČ CZ00843989
Adresa 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Mobil
email
Místo určení:
Adresa (vč. uvedeni pavilonu/budovy)
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Dodavatel potvrzuje, že zbožf, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní
smlouvou 6. 004/RS/21W41-K

Označení zboží v rozpočtu Označení zboží v kupní
smlouvě a na faktuře
BCA1211. 04

Typ přístroje, výrobce

Sprchový panel
ArjoHuntleigh AB

Dodané výrobky a příslušenství:

Přísluěenství - obecný
název

BCA1211-04

Příslušenství - typ Výrobní číslo Výrobce

ArJoHuntleigh
AB

Počet

1

Cena/kus

s DPH

105.461,-

Servis zdravotnického prostředku dle zákona 6. 268/2014 Sb. je garantován firmou Arjo Czech Republlc,
s-r-o-1 a to jako záruční po dobu 24 měsíců ode dne uvedeni do provozu a potvrzeného předání včetně
zaškolení.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona é. 268B014 Sb. a
bylo bezplatné.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:


