Přiděleno

č.

MMHK/,

KUPNÍ SMLOUVA
č. prodávajícího:
č. kupujícího:
Smluvní strany
Prodávající:
Sídlo:
Jednající:
ICO:
DlC:
Kontakt:

I. I N E

T spol, s r.o,
5, 274 01 Slaný

Zelevčice

00507814

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 58242141/0100

a

2, Kupující;

Sídlo:
Jednající:
ICO:

Bankovní spojení:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
prof, PharmDr, Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
00268810

Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
Č. účtu: 426511/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění, tuto

kupní smlouvu:

Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - elektrická
pečovatelská lůžka, noční stolky, matrace, transportní vozík na lůžka
a evakuační podložky
i.

Úvodní ustanovení
1.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy
prohlašuji, že jsou oprávněny v souladu s obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy
příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto kupní smlouvu.

2. Prodávající prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.
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3, Prodávající dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady kk veřejné zakázce, s rozsahem
a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné pro realizace předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizace předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý
termín a za dohodnutou smluvní cenu v této smlouvě.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou
v nadlimitním režimu formou otevřeného řízení dle zákona č.
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve zněni pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon"). V rámci uvedeného zadávacího
řízení byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější usnesením č.
č. RM/2021/886
na 11.
11. zasedání Rady města Hradec Králové dne 20.07.2021,

II.
Předmět smlouvy
1,
1,

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž vybavení pokojů Odlehčovací služby v Honkově ulici,
v Hradci Králové (dále též jen „Odlehčovací služba"), která je v plném rozsahu specifikována:
zadávací dokumentací, včetně jejích příloh ze dne 15.04.2021 pod č.j.
č.j.
MMHK/065910/2021/IO/Vav;
MMHK/065910/2021/IO/Vav;
b) nabídkou prodávajícího ze dne 07.06.2021, pod ID 1819886;
c) touto smlouvou aa jejími přílohami č. 11 (technické podmínky) a č. 2 (položkový rozpočet), které
jsou Její
Její nedílnou součásti
a)

(dále jen „předmět koupě").
2,
2,

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě aa umožnit mu nabýt
vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se podpisem této smlouvy zavazuje předmět koupě
převzít a
a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu. Součástí řádného předání předmětu koupě
prodávajícím kupujícímu jsou dále činností uvedené v čl. V odst. 33 této smlouvy.

3.
3.

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě originální, nový, nerepasovaný aa nepoužitý. Prodávající
se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě ss odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto
smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy aa technickými, kvalitativními čí jinými normami, a to
jak v České republice, tak ii v zemi výrobce.

4.

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě či doklady, se kterými bude předmět koupě dodáno, nebude
porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva
třetích osob.

III.

Cena za předmět koupě
1, Cena za předmět koupě je sjednána dohodou smluvních stran na základě oceněného položkového
1,
rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy) a činí celkem za celý předmět koupě:

Cena bez DPH:

KČ
2.789.411,00 KČ

DPH 15 % a
a 21 %:

465.007,35 KČ
KČ

Cena včetně DPH:

3.254.418,35 Kč

(slovy: třímíliónydvěstěpadesátčtyřitisícčtyřistaosmnáct korun a třicetpět haléřů)

2.

Prodávající jako plátce DPH připočítává kk ceně předmětu koupě příslušnou částku daně z přidané
hodnoty. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plněni, je prodávající
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění
zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje
písemné oznámeni prodávajícího o takové změně.

3.

Bude-li předmět koupě odpovídat režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), bude cena za předmět koupě prodávajícím účtována
v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň přizná a
a odvede příjemce plnění, tj.
tj. kupující.
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4, Výše uvedená cena je maximální a konečná. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, a to
zejména náklady spojené s realizací veřejné zakázky, včetně pojištěni, dani, inflačních vlivů, dopravu
aj.
aj.
IV.
Platební podmínky
1.
1.

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě jediné faktury vystavené prodávajícím, který je
oprávněn fakturovat cenu předmětu koupě až po jeho řádném předání postupem dle či. V odst. 3
3 této
smlouvy.

2.

Faktura musí mit náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. Přílohou
faktury bude předávací protokol podepsaný příslušnými osobami postupem dle čl V odst. 2 této
smlouvy.
V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti (příp. bude obsahovat chybné údaje), je kupující
oprávněn tuto fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu, jenž je povinen vystavit novou fakturu se
správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura, není kupující v prodlení se zaplacením
kupní ceny Lhůta splatnosti nově vystavené faktury je rovněž 30 dni ode dne jejího doručení.

3.

Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu §
Sb., o dani
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb.,
z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto
informovat kupujícího.

4.

Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
§ 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH, O tuto část bude ponížena
fakturovaná cena a prodávající obdrží pouze cenu předmětu koupě bez DPH,

5.

Dojde-li po uzavřeni smlouvy ke změně účtu prodávajícího, který je zveřejněn na stránkách České
daňové správy, je prodávající povinen o tom neprodleně informovat kupujícího.

V.
Dodací podmínky
1. Prodávající se zavazuje zahájit dodávku celého předmětu koupě na základě písemné výzvy kupujícího.
1.

2. Prodávající se zavazuje řádné předat kupujícímu kompletní předmět koupě nejdříve den následující
si kupující protokolárně převezme stavbu Odlehčovaci služby od zhotovitele stavby
po dni, kdy si
a nejpozději do 11 (jednoho) týdne ode dne protokolárního převzetí stavby Odlehčovaci služby
a
od zhotovitele stavby.
3. Kupující v této souvislosti informuje prodávajícího, že místem dodáni předmětu koupě bude budova
Odlehčovaci služby, Honkova ul., Hradec Králové, jejíž výstavba v době uzavření této smlouvy nadále
probíhá, a která by měla být v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, společností
STRABAG as. dokončena v listopadu 2021. Kupující šije
šije vědom, že doba dodání předmětu koupě
bude činit 10
10 týdnů ode dne, kdy učiní výzvu kk zahájení jeho dodávky dle odst, 11 tohoto článku smlouvy
a tuto výzvu učiní tak, aby mohl být předmět koupě dodán plynule a byla tak minimalizována doba
nutného skladování předmětu koupě v prostorách prodávajícího. Za tím účelem bude kupující o postupu
výstavby budovy Odlehčovaci služby prodávajícího na jeho žádost informovat, a to včetně podání
informace o případném zpoždění či dřívějším předání stavby.
4. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího jakmile bude předmět koupě připraven k dodání do místa
plnění. Bude-li předmět koupě připraven k předání dříve než v termínu dle odst, 2 tohoto článku
smlouvy, je prodávající povinen zajistit jeho bezpečné skladováni, dokud mu kupující neoznámí, že je
možné jej do místa dodání dodat. V takovém případě si kupující zároveň vyhrazuje právo převzít
předmět koupě dříve, než v terminu dle odst, 22 tohoto článku smlouvy.
5. Místem plnění (dodání předmětu koupě) je: Odlehčovaci služba, O konkrétním termínu aa času dodání
se dohodnou kontaktní osoby kupujícího a prodávajícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání
předmětu koupě prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat předávací protokol.
Předávací protokol bude vždy podepsaný kontaktní osobou prodávajícího a
a kontaktní osobou na straně
kupujícího.
6. Za řádné předání předmětu koupě se považuje zejména:
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a)

dodání předmětu koupě do místa plnění;

b)
b)

montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních
testů, ověřeni deklarovaných technických parametrů;

c)

instruktáž personálu kupujícího (dle § 61
61 zákona č.
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
změně zákona č.
č. 634/2004 Sb,, o správních poplatcích, ve zněni pozdějších předpisů - dále
jen „zákon o ZP“), včetně vystavení protokolu o proškolení;

d)

připojení a propojení komponentů dle požadavků kupujícího;

e)

dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu koupě, jako např, návod k použití
a
a údržbě v českém jazyce, příslušné certifikáty osvědčující, že každý dodávaný komponent je
vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami, prohlášení o shodě dle zákona č.
č. 22/1997
Sb,,
Sb,, ve znění pozdějších právních předpisů a ČSN (vše v českém jazyce);

f)
f)

předání záručních listů v českém jazyce;

g)

předání katalogu náhradních dílů předmětu koupě v tištěné ii elektronické podobě,

h)
h)

předání servisní knížky a originální servisní dokumentace, včetně předání adres a telefonních čísel
servisních míst a pokynů kk intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami;

i)
i)

likvidace obalového materiálu, v němž byl předmět koupě dodán;

j)

zajištění bezpečnostně technických kontrol týkajících se části předmětu koupě, a to elektrických
pečovatelských lůžek dle § 65 zákona o ZP; a

k)
k)

uvedení všech povrchů dotčených realizovanými pracemi a
a dodávkami do původního stavu, úklid
místa plnění;

l)

podepsání předávacího protokolu postupem dle předchozího odstavce

l)

-

a
a oo

(vše dále též „řádné předání předmětu koupě").
7. Kupující není povinen předmět koupě převzít, zejména pokud prodávající nedodá předmět koupě
v objednaném množství nebo druhovém složeni, pokud předmět koupě nebude v předepsané kvalitě
a jakosti nebo bude dodán v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné kk převzetí
a řádnému užívání předmětu koupě. Nepřevzetím předmětu koupě dle tohoto odstavce není kupující
v prodlení ss převzetím předmětu koupě, Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez
zbytečného odkladu předmět koupě nový či
či dodat chybějící předmět koupě v požadovaném množství,
nebo chybějící doklady v souladu ss touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení
v nezbytné nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat předmět koupě je v takovém případě
splněna až po jeho řádném předání, Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě
prodlení prodávajícího ss dodáním předmětu koupě není tímto ustanovením dotčen.
8.
8.

Vlastnické právo i nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího
okamžikem předáni a převzetí předmětu koupě dle této smlouvy.
i

VI.

Záruka za jakost
1.
1.

Prodávající poskytuje na celý předmět koupě záruku za jakost v délce 24 měsíců.

2.

Prodávající poskytuje na část předmětu koupě, a to elektrická pečovatelská lůžka záruku za jakost
v délce 60 měsíců.

3.

Záruční doba začíná běžet ode dne řádného převzetí předmětu koupě. V případě převzetí předmětu
koupě s vadami záruční doba neskončí dříve než uplynutím záruční doby v délce dle předchozího
odstavce ode dne odstraněni poslední vady zjištěné při převzetí předmětu koupě s vadami. Záruční
doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady.
Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části předmětu koupě, které se stanou součástí
předmětu koupě v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly apod ).).

4.
4.

Prodávající se zavazuje, že uhradí kupujícímu veškeré náklady spojené s uplatněním odpovědnosti za
vady v záruční době.

5.
5.

Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho
vlastnostech a množství.
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6.

Kupující je povinen nahlásit prodávajícímu zjištěné vady včas a písemně (elektronickou cestou) nebo
telefonicky s písemným potvrzením a uvést přibližnou specifikaci závady. Pokud bude kupujíc!
požadovat odstranění vady prodávajícím, zavazuje se prodávající započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu. V případě uplatněni reklamace se prodávající zavazuje, že
doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně do 24 hodin od uplatnění reklamace.
Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 7.30
16.30 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud bude reklamace uplatněna v době
po 16,30 do 7.29 hodin příslušného dne, nebo pokud k nahlášeni dojde v mimopracovních dnech. Za
pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 7.30 hod. do 16.30 hod.
v pracovních dnech.

-

a)

Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související
náklady nejpozději do 5 pracovních dní od nástupu na opravu. V případě, že charakter, závažnost
a rozsah vady neumožní tuto IhCitu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemné
dohodnuta přiměřená delší Ihůta.

V případě, že se jedná o odstranitelnou vadu jakéhokoli typu elektrického pečovatelského lůžka
a tuto nelze odstranit týž den v místě Odlehčovací služby, zavazuje se prodávající zapůjčit po dobu
opravy kupujícímu bezplatně náhradní elektrické pečovatelské lůžko se srovnatelnými parametry.
Veškeré náklady na odvoz a zapůjčení náhradního elektrického pečovatelského lůžka, včetně
veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.

b)

Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného
odkladu o této skutečností informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik
podstatnou, která brání nebo znemožňuje užíváni reklamovaného předmětu koupě, zavazuje se
prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším terminu bezplatně náhradní předmět koupě,
nejpozději však do 8 týdnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo
k náhradnímu předmětu koupě na kupujícího. Náhradní předmět koupě
tj. konkrétní předmět
dodávky musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další
specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou, při zachováni totožných či lepších parametrů.
V takovém případě počíná běžet na náhradní předmět koupě nová záruční doba dle odstavce 1
tohoto článku smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a připadnou odbornou likvidaci
v souladu s příslušnými právními přepisy původně dodaného předmětu koupě a dodávku
náhradního předmětu koupě za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů
hrad! prodávající.

-

7.

V případě, že kupující bude požadovat odstranění vady prodávajícím a prodávající nezačne
s odstraňováním nahlášených vad ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, nebo tyto nejpozději ve
lhůtách dle odst. 5 tohoto článku neodstraní, je kupující oprávněn odstranit tyto vady sám nebo
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady prodávajícího. Právo ze záruky za jakost tímto není
dotčené.

8.

V průběhu záruční doby je odstraněni reklamovaných vad bezplatné.

9.

Prodávající tímto oznamuje kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat
požadavky na reklamaci: tel. č.:
Pracovní doba prodávajícího
musí zahrnovat časový úsek od
dnech, Za okamžik uplatnění
reklamace se považuje okamžik odeslání emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu nebo
telefonický hovor na výše uvedená Čísla, který bude následně písemně potvrzen.

10. Prodávající se zavazuje k použití pouze originálních náhradních dílů po celou dobu záruky.

VII.
Bezpečnostně technické kontroly elektrických pečovatelských lůžek
1

Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět bezplatné opravy vad části předmětu koupě,
a to elektrických pečovatelských lůžek, zejména zajištěni bezpečnostně technických kontrol dle § 65
zákona o ZP, tj. uvedení elektrických pečovatelských lůžek do stavu plné využitelnosti jejich
technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšeni
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elektrických pečovatelských lůžek dle pokynů výrobce. Prodávající se zejména zavazuje za to, že
oprava bude prováděna odbornými pracovníky s praxí v oblasti oprav elektrických pečovatelských
lůžek nebo zdravotnického prostředku podobného druhu.
2.

Prodávající bude provádět bezpečnostně technickou kontrolu (dále jen „BTK") elektrických
pečovatelských lůžek v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem, jinak dle zákona o ZP.

3.

Po uplynutí záruční doby se prodávající v souladu se svoji nabídkou zavazuje provést navíc 5 BTK
bezplatně. Součástí BTK jsou veškeré náklady prodávajícího související s provedením jedné BTK,
zejména za výjezd servisního technika (čas strávený na cestě, náklady na dopravu), jeho práci,
opatření a uhrazeni náhradních dílů a materiálu potřebného k výměně apod. a vystavení protokolu
o BTK.

4.

Prodávající oznámí termín provedeni BTK kupujícímu minimálně 10 dní před navrhovaným terminem
jejího provedení s tím, že konkrétní terminy budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran.

Vlil.
Smluvní sankce
1.

Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu v následujících případech:
a) v případě prodlení s dodáním předmětu koupě či jeho části se prodávající zavazuje uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
b) v případě prodlení s dodáním nového či chybějícího předmětu koupě v požadovaném množství,
nebo chybějících dokladů při jeho předání oproti lhůtě dle čl. V odst. 7 této smlouvy se prodávající

zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši

1

000 Kč za každý i započatý den prodlení,

c) v případě, že prodávající nedodrží termíny k odstranění vad zjištěných v záruční době, zavazuje
se kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení,
d) v případě, že prodávající poruší jakoukoli jinou svoji povinnost stanovenou touto smlouvou,
zavazuje se kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
2.

Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí
věty je kupující povinen rovněž nahradit prodávajícímu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení
povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení
§ 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

3.

V případě prodlení s platbou faktury za dodání předmětu koupě uhradí kupující prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z ceny předmětu koupě bez DPH (čl. III smlouvy) za každý
prodlení.

i

započatý den

4.

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti.

5.

Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou, Splatnost
této faktury je 21 dní od jejího doručeni příslušné smluvní straně,

IX.

Ostatní ustanovení
1

Kontaktní osobou prodávajícího je:

2.

Kontaktní osobou kupujícího je: PhDr, Marek Šimůnek, MBA, tel.: +420 495 707 321, e-mail:

3.

Prodávajíc! se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě s pojistným plněním ve výši
3 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plněni této smlouvy, Zánik pojištěni nebo snížení
jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné
porušení smlouvy prodávajícím. Prodávající je povinen předložit kupujícímu potvrzení o pojištění
k nahlédnuti do 7 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, poté vždy do 7 pracovních dnů od

marek.simunek@mmhk.cz.
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4.
4.

výzvy kupujícího. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku III.
smlouvy,
Pro účely vzájemné komunikace mezi kupujícím a prodávajícím, který má zřízenou datovou schránku,
se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Prodávající se zavazuje
přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1x za 48 hodin.
Identifikátor datové schránky kupujícího: bebb2in.
Identifikátor datové schránky prodávajícího: 5juud86

X.
X.
Odstoupení od smlouvy
1.
1.

Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle důvodů stanovených v občanském
zákoníku také pokud:
a) je prodávající v prodlení ss dodáním předmětu koupě či jeho Částí po dobu delší než
10 kalendářních dnů;
b)
b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy
delším než 55 kalendářní dnů (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví
ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
c)
bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
d) bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení
k
k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
e) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto
soudem.

2.
2.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení se
zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny předmětu koupě Čí
Čí její části nejméně po dobu
20 kalendářních dnů.

3.
3.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně, Závazky
z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupeni druhé smluvní straně. V takovém jsou strany
povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly,
přičemž je na kupujícím, zda poskytnutý předmět koupě dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si
si
jej ponechá. Ponechá-li si kupující předmět koupě poskytnutý dle této smlouvy nebo jen jeho část,
není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající Část. Odstoupením od smlouvy však
není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.
XI.
Závěrečná ujednání

1.
1.

Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj.
mj. vztahuje zákon č,
č, 340/2015 Sb.,
Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a kupující je dle § 2 cit. Zákona subjektem, jehož smlouvy se povinné uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

2.

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.

3.
3.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a
a prodávající
1
1 vyhotoveni

4.

Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní
strany vylučují.

5.

Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného, Uvedené
platí obdobně ii v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
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6.

Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly
a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

7.

Prodávající potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, Prodávající bere na vědomi, že kupující je
oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté prodávajícím uvedené v této smlouvě za podmínek
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve zněni pozdějších předpisů,

8.

Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a prodávající souhlasí s
uveřejněním smlouvy (vč, metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9.

Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

způsobem tam stanoveným,

identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

LINEI spol. s r.o.

Želevčice

5, 274 01 Slaný
IČO: 00507814
DS: 5juud86
vymezení předmětu smlouvy: kupni smlouva na dodávku a montáž vybavení pokojů
Odlehčovací služby v Honkově ulici, v Hradci Králové
cena:
2 793 320,00 Kč bez DPH, 3 258 913,70 Kč s DPH
datum uzavření smlouvy:
datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona
o registru smluv.

je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších
předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny
nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10. Prodávající si

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1: technické podmínky předmětu koupě;
č, 2: položkový rozpočet.

V Želevčicích dne

\.

-fOJ.zOM

V Hradci Králové dne,. 6J9...2021

za prodávajícího (na základě plné mocí)

za kupujícího
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc,
primátor města

Obchodní ředitel
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Elektrická pečovatelská
pečovatelská Lůžka
elektrické
typ
typ lůžka

elektrické
elektrické

pečovatelské
elektrické pečovatelské

pečovatelské
pečovatelské lůžko

lůžko
plocha
lůžko - širší plocha

8

23

4

200 kg

200 kg

200 kg

218x104 cm

208x108
208x108 cm

208x118 cm
208x118

pečovatelské
pečovatelské lůžko
pro
klienty
pro imobilní
imobilní klienty

počet
počet

minimální nosnost
minimální

maximální vnější
vnější rozměry
rozměry
maximální
prodloužení
lůžka bez prodloužení

rozměry ložné plochy
rozměry
plochy bez
prodloužení
prodloužení

prodloužení lůžka min.
min. o 15
prodloužení
cm bez užití
užití montážních

pomůcek
pomůcek

materiál
materiál postele

200x90 cm

rozměru: šířka
u rozměru:
lůžka je možná

tolerance ± 4 cm
tolerance
ano

200x90 cm

rozměru: šířka lůžka
u rozměru:
je možná tolerance
je
tolerance ±

200x100 cm
200x100

4 cm
ano

barevně
odolný
barevně stálý, odolný
odolný
antibakteriálním
barevně stálý, odolný
antibakteriálním
přípravkům
přípravkům antibakteriálním
antibakteriálním
přípravkům
přípravkům
kombinace hliníku
kombinace
hliníku a

ano

barevně stálý, odolný
odolný

antibakteriálním
antibakteriálním
přípravkům
přípravkům

HPL

dekor
dekor postele
postele

čelo lůžka

rošt
rošt
roštu v minimální
minimální
zádový díl roštu
délce 75 cm

motor zvedací jednotky
jednotky
motor

záložní akumulátor
akumulátor

zakrytý
v celé
zakrytý podvozek
podvozek v
délce a šířce

polička na lůžkoviny
lůžkoviny

dodaného katalogu
dodaného
bez příplatku
příplatku

možnost výběru
výběru dle
možnost
dodaného
katalogu bez
dodaného katalogu
příplatku
příplatku

madlo na čele postele
postele
madlo

madlo na čele postele
madlo

bezpečný úchop

bezpečný úchop

omyvatelný, odolný
omyvatelný,
odolný

omyvatelný, odolný
odolný
omyvatelný,

ošetření
ošetření

protibakteriálnímu
protibakteriálnímu
ošetření
ošetření

omyvatelný,
omyvatelný, odolný
odolný
protibakteriálnímu
protibakteriálnímu
ošetření
ošetření

ano

ano

ano

elektrický motor
motor s
elektrický

délky 2 m
min. délky

elektrický
motor s
elektrický motor
připojením do
připojením
zásuvky 220
220 V ss
flexibilním
flexibilním kabelem
min. délky
délky 2 m

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ne

možnost
výběru dle
možnost výběru
dodaného katalogu
katalogu
dodaného
bez příplatku
příplatku

odnímatelé
odnímatelé

protibakteriálnímu
protibakteriálnímu

připojením
připojením do

zásuvky 220 V ss

flexibilním kabelem
flexibilním

možnost výběru
výběru dle
možnost

umožňovat
musí umožňovat

musí umožňovat
umožňovat

elektrický
elektrický motor
motor s

připojením do zásuvky
připojením

220
flexibilním
220 V s flexibilním
kabelem min. délky
délky 2

integrovaná v
ano, integrovaná
postele ss
čele postele

možností zasunutí
možností

m

Elektrická
pečovatelská Lůžka
Elektrická pečovatelská
minimální rozsah od
minimální

minimální rozsah od
minimální

43 cm do 80 cm

28 cm do 80 cm

minimální
minimální rozsah od 28
cm do
do 80 cm

ne

ano

ano

ano

ne

ne

ano

výhodou
výhodou

výhodou
výhodou

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

centrální brzdový systém
centrální

ano

ano

ano

volná
volná otočná
otočná kolečka postele
postele

ano

ano

ano

5, kolečko postele

ano

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

výška ložné plochy
plochy bez

matrace
matrace

automatická
automatická střední
střední poloha
ve výši 40 až 45 cm

laterální
laterální náklon v rozsahu ±
15°

náklon TR/ATR min. 16°

dvojitá autoregrese
autoregrese s
dvojitá

rozestupem ložné plochy
plochy aa
rozestupem
zádového dílu min. 15 cm

ruční
klientský ovladač
ruční klientský

(RKO)

podsvícení RKO

RKO s integrovanou
integrovanou LED

diodou
diodou

RKO s jednoduchými
jednoduchými

piktogramy
piktogramy

postranici
držák na RKO na postranici
postele
režim blokace na RKO

nožní ovladač na pohyb lůžka
a laterální
laterální náklon

oboustranný nožní ovladač ss
oboustranný
pojistkou proti
proti polohovánl
pojistkou
polohovánl
sesterský ovladač

nastavitelné postranice
nastavitelné

postele dělené
poměru
postele
dělené v poměru
50:50
50:50

dojezd postranic
postranic na spodní

hranu
hranu matrace
výškově stavitelné
stavitelné
postranice v minimálně
minimálně
postranice

3

polohách

hladký oblý
oblý vrchní
hladký
vrchní díl
nejvyšší postranice
postranice

3D horizontální
horizontální a vertikální
vertikální
kolečka v rozích postele
postele

kolečka postele
postele skrytá pod
iožnou plochou

Klientská hrazda
hrazda

počet kusů
počet
integrovaná
integrovaná hrazdička
roštu
roštu rámu

v

8

23

4

ano

ano

ano

Osvětlení

integrovaná
integrovaná lampička v rámu
roštu
úsporným světlem,
roštu s úsporným
světlem,
samostatný
bez nároku
nároku na samostatný
zdroj energie (svoji zásuvku)
zdroj

ne

ano

ano

počet
počet kusů

8

23
23

4

Asisteční systém
systém signál zace
zace opuštění
opuštění lůžka

počet
počet kusů

8

4

23

Senzorická podložka umístěná na rámu
pod matrací,
která
rámu postele
postele pod
matrací, která

dlouhodobém opuštění
opuštění lůžka klientem.
klientem. Podložka musí
vyšle signál při
při dlouhodobém
specifikace zařízeni

mít
možnost nastavení časové prodlevy
prodlevy mezi opuštěním
mít možnost
opuštěním

a vysláním

signálu v rozmezí minimálně
do 20 minut.
minimálně od 0 sekund do
minut. Systém musí

při
osvětlení pod lůžkem.
při opuštění
opuštění lůžka aktivovat
aktivovat osvětlení

Evakuační
Evakuační podložky

evakuační podložka

počet
počet kusů
nehořlavý materiál
materiál s
nehořlavý
certifikátem o zvýšené
certifikátem
požární odolnosti
požární
odolnosti

minimální nosnost
nosnost evakuační
minimální
podložky
podložky

ano

ano

ano

8

23

4

ano

ano

ano

180 kg

180 kg

180 kg

Matrace
antidekubitní
antidekubitní matrace
matrace s
minimálním
minimálním 3 st. účinku dle

ano

ano

ano

počet kusů
počet

8
8

23

4

minimální
rozměry matrace
matrace
minimální rozměry

200x86 cm

200x86 cm

200x100
200x100 cm

matrace
výška matrace

14 cm

14 cm

14 cm

(EPUAP)

POTAH
POTAH
voděodolný,
paropropustný, spodní
matrace z hrubšího, odolného
materiálu k větší kluzností,
voděodolný, paropropustný,
spodní strana matrace
odolného materiálu
snadno snímatelný
snímatelný potah,
potah, pružný ve všech směrech
zip minimálně
obvodu matrace,
matrace, překrytý
překrytý okapničkou,
okapničkou, s ochranou
ochranou proti
minimálně na 3 stranách obvodu
proti znečištění
spoje
dezínfikovatelný běžnými prostředky
spoje kontinuálně
kontinuálně svařovaný, antibakteriální,
antibakteriální, dezínfikovatelný
prostředky
na matraci
matraci popruhy
popruhy pro
pro lepší manipulovatelnost
manipulovatelnost

JÁDRO
JÁDRO

dvě pěny o různých hustotách,
hustotách, spodní
spodní strana nosná a vrchní
vrchní strana matrace
antidekubitními
matrace s antidekubitními

prořezy
prořezy po celé šířce matrace,
matrace, VISCO pěna není požadována

Noční stolky a jídelní deskou
počet kusů
počet

popis nočního stolku
stolku

35

volně
volně stojící, s jednou
jednou uzamykatelnou
uzamykatelnou zásuvkou a jednokřídlými
jednokřídlými dvířky
dvířky
skříňky s ve spodní části stolku.
stolku. V rámci nočního
stolku bude z boku
nočního stolku
výklopná
jídelní deska. Skříňka stolku
stolku musí umožňovat
výklopná jídelní
umožňovat uložení PĚT
lahve o objemu
objemu 1,5 1.
1.

minimální
rozměry
minimální rozměry
materiál
materiál
jídelní deska
jídelní
zásuvka
kolečka

dekor
dekor

49 x 91 x 51 cm

korpus
mm, ARS hrana 2 mm, dekor
dekor dle
korpus o síle min. 18 mm,
dle vzorníku,
omyvatelný
omyvatelný antibakteriálními
antibakteriálními prostředky
prostředky
naklápěcí s ochrannými
lištami proti
proti sklouznutí
sklouznutí předmětů,
předmětů, snadno
ochrannými lištami

omyvatelná
omyvatelná

uzamykatelná, vytažitelná
vytažitelná zz obou
obou směrů, opatřená
opatřená plastovou
plastovou

vyjímatelnou vložkou,
vyjímatelnou
vložkou, madla zoblená s roztečí min, 30 cm
dvojitá
pro snadnou manipulaci
dvojitá otáčivá kolem osy pro
manipulaci
cm, minimálně
minimálně dvě brzditelná
brzditelná
možnost
výběru
možnost výběru

s průměrem
průměrem min. 5

ze vzorníku

Manipulační vozík pro postele

počet kusů
počet
popis

1
1

manipulační
manipulační vozík

pohybu ss lůžkem ve vertikální
vertikální poloze v
k umožnění pohybu

případě stěhování, atd.
atd.

Elektrická
Elektrická pečovatelská lůžka

elektrické
typ lůžka
typ
lůžka

pečovatelské lůžko
lůžko
pro imobllrtí
imobllrtí klienty
klienty

počet
počet

minimální nosnost
minimální
nosnost
maximální
maximální vnější
vnější rozměry
rozměry
lůžka bez prodloužení
prodloužení

rozměry
rozměry ložné plochy
plochy bez

elektrické
elektrické

pečovatelská lůžko
lůžko

elektrické
elektrické

pečovatelské lůžko širší
širší plocha
plocha

8

23

4

200 kg
200

200 kg

200 kg

218x104 cm
218x104

208x108
208x108 cm

208x118 cm

200x90 cm,
200x90

200x90
200x90 cm

u rozměru:
rozměru: šířka lůžka

u rozměru:
rozměru: šířka lůžka

cm

cm

ano

ano

ano

antibakteriálním
antibakteriálním

barevně stálý, odolný
odolný
barevně

barevné stálý,
stálý, odolný
odolný
barevné

antibakteriálním
antibakteriálním

antibakteriálním
antibakteriálním

kombinace hliníku
kombinace
hliníku a

přípravkům
přípravkům

přípravkům
přípravkům

možnost
možnost výběru
výběru dle
dle

možnost výběru
výběru dle
možnost

možnost výběru
výběru dle
možnost

dekor
postele
dekor postele

dodaného
katalogu
dodaného katalogu
příplatku
bez příplatku

bez příplatku
příplatku

bez příplatku
příplatku

čelo lůžka

odnímatelé
odnímatelé

umožňovat
musí umožňovat

musí umožňovat
umožňovat

omyvatelný, odolný
odolný
omyvatelný,

omyvatelný, odolný
omyvatelný,
odolný

omyvatelný, odolný
odolný
omyvatelný,

protibakteriálnímu
protibakteriálnímu

protibakteriálnímu
protibakteriálnímu

ošetření
ošetření

protibakteriálnímu
protibakteriálnímu
ošetření
ošetření

ošetření
ošetření

ano

ano

ano

elektrický motor
elektrický
motor s

elektrický
motor ss
elektrický motor

m

m

m

ano

ne

ne

ano

ne

ne

čele postele
postele ss

ne

ne

minimální rozsah od
minimální

minimální rozsah od
minimální

minimální
minimální rozsah od

28 cm do 80 cm

28 cm do 80 cm

ne

ano

ano

ano

ne

ne

prodloužení
prodloužení

je možná
tolerance ± 4
možná tolerance
je možná tolerance
tolerance ± 4 je
je

200x100 cm
200x100

prodloužení lůžka min. o 15
prodloužení
cm bez užití
užití montážních
montážních

pomůcek
pomůcek

barevně
barevně stálý,
stálý, odolný
odolný
materiál postele
materiál
postele

přípravkům přípravkům
HPL

rošt
rošt
roštu v minimální
zádový díl roštu
minimální
délce 7b cm

motor zvedací jednotky
jednotky
motor

záložní akumulátor
akumulátor

zakrytý podvozek
podvozek v celé délce
zakrytý
a šířce

polička na lůžkoviny
lůžkoviny
výška ložné plochy
plochy bez

matrace
matrace

automatická střední
poloha
automatická
střední poloha
ve výši 40
40 až 45 cm

laterálni náklon v
laterálni
v rozsahu ±
15”

dodaného
katalogu
dodaného katalogu

dodaného katalogu
dodaného
katalogu

madlo na čele postele
postele
madlo

madlo na čele postele
madlo
postele

bezpečný úchop
bezpečný

bezpečný úchop
úchop

elektrický
elektrický motor
motor s
připojením
do
zásuvky
připojením
do
připojením do
do zásuvky připojením
připojením do zásuvky
připojením
220 V s flexibilním
220
flexibilním
220
flexibilním
220 V s flexibilním
220 V s flexibilním
flexibilním
kabelem min.
min. délky
délky 2
kabelem
délky 2 kabelem
kabelem min. délky
délky 2 kabelem
kabelem min.
min. délky

ano, integrovaná
integrovaná v

možností zasunutí
možností
zasunutí
43 cm do
do 80
80 cm

Elektrická
pečovatelská lůžka
Elektrická pečovatelská
náklon
min, 16’
16’
náklon TR/ATR min,

ano

výhodou
výhodou

výhodou
výhodou

rozestupem ložné plochy
plochy a
rozestupem

ano

ano

ano

ruční klientský
ovladač (RKO)
ruční
klientský ovladač

ano

ano

ano

podsvícení RKO

ano

ano

ano
ano

ano

ano
ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ne

ne

sesterský ovladač

ano

ne

ne

postele dělené
poměru
postele
dělené v poměru

ne

ano

ano
ano

ano
ano

ano

ano
ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

centrální brzdový
brzdový systém
centrální

ano

ano

ano

volná otočná
volná
otočná kolečka postele
postele

ano

ano

ano

postele
5, kolečko
kolečko postele

ano

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano
ano

ano

dvojitá autoregrese
dvojitá
autoregrese s

zádového dílu
dílu min. 15 cm
zádového

integrovanou LED
RKO s integrovanou
diodou
diodou

RKO s jednoduchými
jednoduchými

piktogramy
piktogramy

držák na RKO na postranici
postranici

postele
postele
režim blokace na RKO

nožní ovladač na pohyb
pohyb lůžka
a laterální
laterální náklon

oboustranný nožní ovladač
ovladač ss
oboustranný
pojistkou proti
proti polohování
polohování
pojistkou
nastavitelné
postranlee
nastavitelné postranlee
50:50
50:50
dojezd postranlc
postranlc na spodní
spodní
hranu matrace
matrace
hranu

stavitelné postranice
postranice
výškově stavitelné
v minimálně
minimálně 3 polohách
polohách

hladký oblý
hladký
oblý vrchní
vrchní díl nejvyšší
postranice
postranice

3D horizontální
horizontální a vertikální
vertikální

postele
kolečka v rozích postele

kolečka postele
postele skrytá pod

ložnou
plochou
ložnou plochou

Cena za počet
počet lůžek

515 312,00
515
312,00 Kč

098 802,00
802,00 Kč
1 098

201 356,00
356,00 Kč

bez DPH

Cena za počet
počet lůžek

592 608,80
608,80 Kč

622,30 Kč
1 263 622,30

231 559,40
559,40 Kč

včetně
včetně

DPH

Klientská
Klientská hrazda
počet
počet kusů
integrovaná hrazdička v roštu
roštu
integrovaná
rámu
rámu

8

23

4

ano
ano

ano

ano

Cena integrované
integrované hrazdičky

7 952,00
952,00 Kč

22 862,00
862,00 KČ

3 976,00
976,00 Kč

bez DPH

Cena integrované
integrované hrazdičky

9 144,80 Kč

26 291,30 Kč

4 572,40
572,40 KČ

včetně
včetně

DPH

Osvětlení

integrovaná lampička v rámu
integrovaná
roštu 5 úsporným
roštu
úsporným světlem,
světlem,
samostatný
bez nároku
nároku na samostatný

ne

ano

ano

zdroj energie
energie (svoji
(svoji zásuvku)
zdroj
počet kusů
počet

8

23

4

Cena integrovaná
integrovaná lampička

24 720,00
720,00 Kč

66 240,00
240,00 Kč
66

11520,00
11520,00 Kč

bez DPH

Cena integrovaná
integrovaná lampička

911,20 KČ
29 911,20

80 150,40
150,40 KČ
80

13 939,20
939,20 Kč

včetně
včetně

DPH

Asisteční systém signalizace opuštění postele

počet kusů
počet

8

23

4

Senzorická podložka umístěná
rámu postele
postele pod matrací,
umístěná na rámu
matrací, která
která

specifikace
specifikace zařízení

při dlouhodobém
vyšle signál při
dlouhodobém opuštění
opuštění lůžka klientem.
klientem. Podložka musí
mít
prodlevy mezi opuštěním
opuštěním
mít možnost
možnost nastavení
nastavení časové prodlevy

a vysláním

signálu v rozmezí minimálně
minimálně od
od 0 sekund do 20 minut.
minut. Systém musí při

opuštění
osvětleni pod
opuštění lůžka aktivovat
aktivovat osvětleni
pod lůžkem.
Cena za počet
počet kusů

85
904,00 Kč
85 904,00

Cena za počet
počet kusů

943,84 Kč
103 943,84

246 974,00
974,00 Kč

42 952,00
952,00 KČ

bez DPH

298
838,54
298 838,54

51 971,92
971,92 Kč

včetně
včetně DPH

Kč

Evakuační podložky

evakuační
evakuační podložka

ano

ano

ano

počet kusů
počet

8

23

4

certifikátem o zvýšené
certifikátem

ano

ano
ano

ano

180 kg

180 kg

180 kg

nehořlavý materiál
materiál ss
nehořlavý
požární
odolností
požární odolností

minimální nosnost
evakuační
minimální
nosnost evakuační
podložky
podložky
Cena evakuační
podložky
evakuační podložky

464,00 KČ
14 464,00

584,00 Kč
41 584,00

7 232,00
232,00 Kč

bez DPH

Cena evakuační
podložky
evakuační podložky

501,44 Kč
17 501,44

316,64 KČ
50 316,64

8 750,72
750,72 Kč

včetně
včetně

DPH

Matrace
Matrace
antidekubitní matrace
matrace ss
antidekubitní

minimálním 3 st. účinku dle
minimálním

ano

ano

ano

počet kusů
počet

8

23

4

minimální rozměry
rozměry matrace
matrace

200x86 cm

200x86 cm
200x86

200x100 cm
200x100

minimálně
výška matrace minimálně

14 cm

14 cm

14 cm

(EPUAP)

POTAH

voděodolný, paropropustný, spodní
spodní strana matrace
matrace zz hrubšího,
hrubšího, odolného
odolného materiálu k větší kluznosti,
snadno snímatelný
snímatelný potah,
potah, pružný
pružný ve všech směrech
minimálně na 3 stranách obvodu matrace, překrytý okapničkou, ss ochranou
ochranou proti
proti znečištění
zip minimálně
spoje kontinuálně
kontinuálně svařovaný, antibakteriální,
antibakteriální, dezinflkovatelný
dezinflkovatelný běžnými prostředky
prostředky
na matraci popruhy pro lepší manipulovatelnost

JÁDRO

pěny o různých hustotách,
hustotách, spodní strana nosná aa vrchní
vrchní strana matrace
matrace ss antidekubitními
dvě pěny
prořezy po celé šířce matrace, VISCO pěna není
není požadována
prořezy
matrace
Cena matrace

256,00 Kč
36 256,00

104 236,00
236,00 Kč

22 064,00 KČ

bez DPH

matrace
Cena matrace

41 694,40 KČ

119 871,40
871,40 Kč

25 373,60 Kč

včetně DPH
včetně

Noční stolky a jídelní
jídelní deskou
Noční
počet kusů

35

volně stojící, s jednou
jednou uzamykatelnou zásuvkou a jednokřídlými
jednokřídlými dvířky
volně
popis nočního stolku
stolku

skřínky s ve
ve spodní
spodní části stolku. V rámci
rámci nočního stolku
stolku bude zz boku
skřínky

výklopná jídelní deska. Skříňka stolku
stolku musí umožňovat
umožňovat uložení
uložení PET
výklopná
objemu 1,5 1.1.
lahve o objemu

minimální rozměry
rozměry
materiál
materiál
jídelní deska
jídelní

zásuvka

kolečka

dekor
dekor
Cena nočních stolků
stolků s jídelní
jídelní
deskou
Cena nočních stolků
stolků ss jídelní
deskou

49 x 91 x 51 cm

korpus o síle min. 18 mm,
mm, ABS hrana 22 mm,
mm, dekor
dekor dle vzorníku,
vzorníku,
korpus

omyvatelný antibakteriálními prostředky
prostředky
omyvatelný

lištami proti
proti sklouznutí
sklouznutí předmětů, snadno
naklápěcí s ochrannými lištami

omyvatelná

uzamykatelná, vytažitelná z obou
obou směrů,
směrů, opatřená
opatřená plastovou
plastovou
uzamykatelná,

vyjímatelnou vložkou, madla zoblená s roztečí
roztečí min.
min. 30 cm
vyjímatelnou

dvojitá otáčivá
otáčivá kolem osy pro
pro snadnou manipulaci
manipulaci s průměrem
průměrem min, 5
cm, minimálně dvě brzditelná

možnost výběru ze vzorníku
KČ
224 525,00 KČ

bez DPH

675,25 KČ
271 675,25

včetně DPH

Manipulační vozík
vozík pro postele
Manipulační
počet kusů
počet
popis

1

manipulační vozík k umožnění
umožnění pohybu s lůžkem
lůžkem ve vertikální
vertikální poloze
poloze v
manipulační
případě stěhování, atd.

Cena manipulační vozík

10 480,00 Kč

bez DPH

Cena manipulační vozík

12 680,80
680,80 Kč

včetně DPH
včetně

Celková cena nabídky
bez DPH

Celková cena nabídky
nabídky
s DPH

411,00 KČ
2 789 411,00
KČ
418,35 Kč
3 254 418,35

