
Fakultní ncmocniťť Ostraha

17. listopadu 1790 5. 70^ 52 Ostrava
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Fakultní nemocnice Ostrava
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D l O: CZ00843989
Jednajlci:

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

(dále také jen "FNO")

PRODÁVAJÍCÍM

Obchodní firma:

Sídlo:

IC:

Dráger Safety s. r. o.

Obchodni 124, 251 01 Češtíte

26700778

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Jednající:

DIČ:

/ Praze,

CZ26700778 | Je plátcem DPH

3ddil C, vložka 88292

Ing. Libor Novák, jednatel

Preambule

Prodávajici se zavazuje dodat kupujlcimu předmét této smlouvy a převést na něj vlastnické právo. KUPUJÍCÍ se
zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu,

l.
Předmět smlouvy

1. 1 Předmět smlouvy
Predmétem smlouvy Je dodávka 5ks sestav alkotestů Drager typu A6820 A7510 vše s nutným příslušenstvím
dle cenové nabídky é. st. s. 429/2021 (dále jen "zboži"), které je určeno pro novou budovu psychiatrické péče FN
Ostrava, a to v rozsahu a standardu dle specifikace uvedené v nabídce, která tvoři přílohu č. 1 této smlouvy.
zboži b"de zakoupeno v rámci projektu CZ.06. 2. 56/0.0/0.0/17_096/0012499 vedeným pod názvem "FN Ostrava
-Výstavba budovy pro psychiatrickou péči"

1. 2 Součástí předmětu smlouvy je rovněž:
. zajištěni dopravy do místa určeni, instalace, uvedeni do provozu s předvedením funkénosti,
. součásti ̂ dodávky budou předepsané doklady - dodací list sjednoznaéným uréenlm poetu ks vzásilce

(případně identifikaci jednotlivých baleni), predávaci protokol dle přílohy 6. 4 této smlouvy;
' p.? uvedenl z.a''i.zen, Ld° Provozu budou předány instalační protokoly, protokoly o zaškoleni obsluhy (instruktáž

dle zákona é. 268/2014 Sb. v platném zněni o zdravotnických prostredcich), pokud přistroj nebo jeho 6ást
vyžaduje kalibraci, validaci nebo jiné vstupní méreni, požadovaná ověřeni (např. tlakové zkoušky,
elektrorevize, vstupní měřeni (min. meteni dlouhodobé stability a rozptýleni zářeni'atd. ) před uuedenim
do^ provozu budou předány kalibrační listy, validaénl protokoly'a další'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
*napr; ,na CD'flash disk' aP°d') nebo E-mailem. protokol o zaškoleni obsluhy (včetně informaci k preventivnim
prohlidkám - éetnost, rozsah, povinné servisní zásahy a výměny dílů, uéetné potřebné kalibrace nebo
validace, požadovaných ověřeni a proméreni parametrů pristroje);

. dodáni prohlášeni o shodě, ve vztahu k CE certifikátu - doklad (Prohlášeni dodavatele) obsahujlci číslo
certifikátu vystaveného notifikovanou osobou a éislo notifikované osoby, která vystavila certifikát, a příslušné
dokumentace dle zákona é. 263/2016 Sb.. atomový zákon a 268/2014 Šb., o zdravotnických prostředcích;
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. dodání informace o zahájení a době záruky (napr. formou Čestného prohlášení nebo pisemně na některém z
předávaných dokladů);

. dodání informace/potvrzeni (napr. formou čestného prohlášení nebo písemné na některém z předávaných
dokladů) o bezplatném zaškolení obsluhy;

. provedení všech nezbytných činností pro dodáni, nainstalování a odzkoušení dodávaného zařízení;

. předmětem smlouvy je i provádění bezplatného záručního servisu po celou dobu sjednané 24 měsični záruční
doby. Pod pojmem záruční servis se rozumí veškeré úkony, kontroly, kalibrace, provozní údržba apod., včetně
vystavení protokolů, které jsou předepsány výrobcem dodávaných zařízení pro zabezpečení řádné funkce
dodaného zařízení;

. po celou dobu záruční lhůty na dodané zařizení je prodávající povinen zajišťovat bezplatně pravidelné
technicko-bezpečnostní kontroly (s použitím předepsaných servisních kitů) a elektrické revize dle zákona
268/2014Sb. ve zněni pozdéjšich předpisů. Důsledky vyplývající z případného neprovedeni této technicko-
bezpečnostni kontroly jdou k tíží prodávajícího.

1.3.
Prodávajicí je povinen dodat zboží tak, aby nebylo v okamžiku dodání zatíženo jakýmikoliv právy třetích osob
(včetně podmíněných nebo budoucích práv)

1.4.
Prodávajicí je povinen dodat zboží v požadované kvalitě tak, aby bylo určeno pro zamýšlené použití, vyhovovalo
podmínkám certifikace, bezpečnosti a požadavkům na dobu životnosti, a aby odpovídalo popisu funkčnosti
uvedenému v průvodní dokumentaci zboží a v propagačních nebo nabídkových materiálech výrobce či
prodávajícího před uzavřením této smlouvy.

Cena

2.1
Cena Je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční
vlivy (např. inflace nebo vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám) a to po celou dobu realizace smlouvy,
Ceny Jsou závazné a nejvýše přípustné, a to i při změně výše DPH.

2.2
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění tj. předmět dodávky, balné, dopravné, celní
či jiné poplatky, likvidace odpadu a obalů, doložení veškeré předmětné dokumentace k přístroji, instalaci a
uvedením do provozu (včetně všech nutných komponent a příslušenství potřebných pro instalaci dle charakteru
dodávky/systému/přístroje - např. technologický rozvaděč, kabeláž od technologického rozvaděče k jednotlivým
částem systému, i mezi částmi systému, atd. ). validace, kalibrace nebo jiná vstupní měření, ukončené protokoly
atd. Zaškolení obsluhy - instruktáž v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. v platném znění o zdravotnických
prostředcích - je zdarma.

2.3
V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na celkové kupní ceně ve
výši:

Nabídková cena bez DPH
DPH 21%
Nabídková cena celkem vč. DPH

225. 373, 00 Kč
47.327,00 Kč

272. 700, 00 Kč

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

Fakturace, platební podmínky

3. 1 Záloha

Zálohy nebudou poskytovány.

3. 2 Platební podmínky
Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnými zástupci obou smluvních
stran po dodání zařízení do FN Ostrava, včetně zaškoleni obsluhy, předání potřebných dokladů vztahujicích se
ke zboží.

Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů od doručení faktury kupujícímu.

3. 3 Obsah daňového dokladu

Daňový doklad (dále také faktura) musí splňovat mimo náležitostí podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH dále
níže uvedené náležitosti:

o IC
o den splatnosti,



1'iikultní neniocnifť O.stnivii
17. listopi iilu I7')l) 5. 7DS 52 Ostrara

či. í-isld ku|)ujicil]ii: U04/RS/21/029-K
e\. ťí. slo prodiiv. ijíťilio:

° °zna.cen'., penéžnlh.°. ústa.vu. a člsl° účtu. ve Prospěch kterého má být provedena
konstantní a variabilní symbol, ' ' ^ ~ "~ ~'' '"-. -"" ?"". "",

o odvolávka na smlouvu. 6[slo smlouvy, prodávajícího a kupujiciho
razítko a podpis osoby oprávněné k vystaveni diléiho a konečného úéetniho dokladu.
přilohou faktury bude kopie potvrzeného předávacího protokolu^

o Každá faktura musi být označena éislem projektu - CŽ.06. 2 56/0. 0/0. 0/17 096/0012499.

^u"lLsillan2Le, y"T;'a.du, 5, §26-. °ds,t3'zakona.č- 235/2°04 °DPH" Platném ̂ "é"i dohodly, že dodavatel
^ude zasílat daňové doklady, véetné příloh výhradné e-maiFem na adresu:'efakturace.in^fi>fno'cz.c

se zavazuje při této komunikaci dodržovat následujici pravidla;
' y-ied.nt'm, e:mailubud°u. jak° př"°hy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí .

pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a souvisejici dokumenty" ' ^ " '--"J-~!--.."'-
. Všechny přiložené dokumenty budou výhradně ve formátu pďf a v pořadi dokladů: faktura, ostatní

související dokumenty. ' ' ----. ---..-. ".

' obled"atel se zavazuie akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňuji ostatní náležitosti dané
Pouze výjimeéně je možné zasílat doklad v papirové podobě.
3.4 Doba uhrazeni daňového dokladu

Za okamžik uhrazeni faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z ůótu kupujlciho.
3. 5 Důsledky vady daňového dokladu

LSéH?lŤ°ld °k'ad. nebud!"obsah°vat^ýše uvedené "áležitosti, |e kupujlci oprávnén daňový doklad

^^^[^y^;^'ďl"^t;, ^s^e^. ktery. p;°kazu)e-^e-d? tohoto data prod^aÍicr'vraceny d^ov;; d^
?,ik>up^^h"°5?T'"yj?tovem.. pnpa.déj'eprodávailc''.p°vinend^
^,d;s^'ad, repreh^nym^^ro^^^rov^p^^^'^^^^^^^'^^
znovu zaslán kupujiclmu a začíná běžet nová lhůta splatnosti.

^6i.D°(taya tel")e. pov', ne"-uch°váv?Lveskerou dok"mentaci souvisejicí s realizaci projektu včetně ůéetnlch

^s;^^^tkonce roku 2028'pokud ie " českych^rav"ich'P^dP^^stan^ř:al lhu^d^^^ř'j:

IV.
Termín a místo plnění

4. 1 Termín plněni a přejlmka zboží

S'b^^'atef?eůta' včetné L"'ede"' d° P''°'/°2U a zaškotenl obsluhy isou P°dminéné stavební připravenosti
,rlm l"^?d.álbud"elskÍecnenna. základe výz''y kuP.u^lho.. a to emailem na adresu 

týdny před plánovanou instalaci, nejpozději ̂ však do 30. 11. 2021.

zbo^, !e,, ptídada""OJ:a. predané Pc"nstalacia uvedeni^do provozu a zaškoleni obsluhy a podpisu předávaciho
^?^1U >TL S^'^l^^^-yz oLpredávaciho ^otok^ie^iPři^1 teto ^^'^d^a^
P^^^^S;c'h°JSWné'Lpodepsat,P°vére"y,Praco'"1ik "technický'usek'- 'praco;r;N<"feeku'ř^L;
^S'^é.^"iki<>Í'ddele^"-zdravotn":ké technlk^'. a za konecného"^atete vedouc'praco^Šté"^^
^^)S' p''edávaclh° p''°tokolu zůstává Prodávaiiclmu-pro "jeho" ipotfeby-Tďru"he"''vyKo^enTzu'sstó^

p>raOTVr"k-kupui;cih°'. ktery pr°váď P0'"""0" Prohliclku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného
i, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jim zjištěné vady predávaného-předmetusmío'uvy.'

S^, ^^/^, ?^^ml cl jeho íást'ktera le poškozená"která "nak nesplňuie podmi"^ ^
4.2 Místo plněni

^'ysteh'i"atřiÍnkeénpécee. Faku'tn' "em°l:nl(:e ostrava' 17- "st°Padu 179°. 708 52 Oprava - Porubá, Nová budova
Součinnost

S^IU,Y""; stLa,1y, l,so,u"p°''L"ny"vy'/uet. veskerérói" k . "yt"°fe"i. potřebných podminek pro realizaci předmětu
^^^^teré"r 'yva)LZJe"ch-smluv"!h°. POStaveni' To^ati ^'Pflřadech:"kdel to ^eni";^né"^^
^ed"°t"vý.ch"usta;°ren'ch sml°"vy'. prede'/ším isou smlu''ni stranyr povinny";yvinouť"ls'ouírn TO'^ ̂ 7^,
^^^s^jM ^^'"°^reb"e'us!;l:llktere1z:'^pni^l^^i^lsi^rp ^s
obchodniho styku požadovat, k řádnému splněni jejich smluvních povinnosti'.'
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Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem.
sdělí to neprodlené písemně druhé smluvní sírane. Smluvní strany se zavazují neprodlené odstranit v rámci
svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které bráni splnění jejich smluvních povinností.
Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti
v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující umožní příjezd dopravci do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složeni zboží. Pr
zavazuje oznámit termín dodávky minimálně 3 dny před plánovaným termínem následujícim osobám

Nebezpeč) ékody na zboží a vlastnické právo

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu.

Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího instalací a zaškolením obsluhy, což bude dáno předávacím
protokolem.

v.
Sankční ujednáni

5.1
V případě, že bude prodávající v prodleni s dodánim a instalaci zboži zahrnutého v předmětu smlouvy a
uvedením do provozu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0, 2 % ze sjednané kupní ceny
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

5.2
Prodávající úhrad! smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z poňzovaci ceny v6. DPH za každý den prodleni
nad garantovaný počet dnů zprovoznění zařízení v záruční době dle či. VI odst. 6. 4.

5.3
V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle smlouvy, bude povinen zaplatit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanoveném předpisy občanského práva.

5.4
Dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody, která vznikne porušením povinnosti, na niž se
smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuty jsou splatné do 3 dnů od doručeni písemné výzvy k úhradě oprávněnou
smluvní stranou druhé smluvní straně, Smluvní strany se výslovné dohodly na vyloučení použiti ustanoveni
§ 2051 druhé věty občanského zákoníku na jejich vztahy založené touto smlouvou.

VI.
Záruční a pozáruční podmínky

6. 1 Délka záruční doby
Prodávající prohlašuje, že dodávané předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje
na předmět smlouvy záruční lhůtu v délce 24 měsíců, která začíná běžet první pracovní den ode dne uvedení
zařízení do provozu, tj. ode dne podepsáni předávacího protokolu a zaškolení obsluhy.
Výrobce před uvedením stanovených měřidel do oběhu zajistí jejich pn/otní ověření dle zákona č. 505/1990 Sb.
o metrologii, u ostatních měřidel jejich kalibraci.
Veškeré servisní úkony (včetně dodávky náhradních dilů), pravidelné preventivní prohlídky včetně sen/isních kitú
dle doporučeni výrobce a elektrické revize prováděné v záruční době budou zdarma, včetně vystavení protokolu
dle požadavků zákona 6. 268/2014 Sb. ve zněni pozdějšich předpisů.
Záruka zajišťuje, že zboží bude mít všechny vlastnosti dle smlouvy, dle dokumentace ke zboží, vlastnosti
odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují a vlastnosti obvyklé po celou
dobu trvání záruční lhůty. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží, na které se nevztahuje záruka, není tímto
odstavcem dotčena.

6. 2 Lhůta pro oznámení vad
Kupujicí je povinen vady zboží písemně oznámit (faxem, emailem, poštou) v následujících lhůtách:

. vady zboži, které jsou pokryty zárukou dle odst. 6. 1, je kupující povinen prodávajícímu oznámit kdykoliv po
dobu trvání záruční lhůty;

. vady zboží, které existovaly ke dni převzetí zboží kupujícím podle této smlouvy (byť se projevily později), je
kupujíci povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy získá dostatek informací a
podkladů o tom, že zboží má vady, nejpozději věak do 2 let od převzetí zboží; případně

. vady zboží způsobené poruěením povinnosti prodávajícího, které vznikly po dni převzetí zboží, je kupujici
povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy získá dostatek informací a podkladů o
tom, že zboží má vady, nejpozději však do 3 let od převzetí zboží.
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pznameni vad musi minimálné obsahovat identifikaci smlouvy, popis vady či uvedeni, jak se vada projevuje,
poéet nebo rozsah vadného zboží a stanovit požadované nároky kupujlciho z vad zboží. Záruéni doba se
automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášenim a odstranénim závady.
6. 3 Nároky kupujíciho z vad zboží
Neuplatni-li kupujici vůči prodavajicimu v konkrétnim připadá jiné nároky, prodávajlci je povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozdéjj však ve lhůtě dle odst. 6. 4, odstranit oznámené vady zboži nebo'dodat kupujícl'mu'nove
bezvadné zboží. Právo kupujiciho uplatnit další nároky vyplývající z vadného plněni stanovené přislušnvmi
právními předpisy tím není dotčeno.

6. 4 Podmínky záručního a pozáručního servisu
Pro záruční a pozáruční servis platí:

. Způsob nahlášeni oprav: telefonicky na tel. é. nebo e-mailem:

Vil.
Software

7.1

Pokud je souéásti předmětu plněni dodávka softwarových produktů, pak se kupujicimu vyhrazuje časové
neomezené a^ nevýhradnl právo užívat tyto softwarové produkty na zboží, se kterým byíy dodaný, a to
v nezměněné formě. ' ' ' -/. /-. ---.. . ^,

7.2

_^?,t^z.a-uživánLS °ftwaroy.ých Produktů poskytnutých k předmětu plněni je obsažena v kupni ceně a prodávající
prohlašuje, že uživeni softwaru kupujícím nebráni jakákoli překážka faktická Či právni,
z předpisů o právu autorském.

Vlil.
Ukončení smlouvy

8.1

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádáni všech
závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.

8. 2.

Kupujlci a prodávající mail právo odstoupit od smlouvy z důvodů a v souladu s příslušnými ustanovenimi
obéanského zákoniku. V připadá odstoupeni od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádáni vzájemných vztahů
!^^s?ta.'ch.s!iž P°skytnutymi plněními mezi smluvnimi stranami v souladu s občanským zákonikem. Účinky
odstoupeni nastanou okamžikem doručeni písemného odstoupeni druhé smluvní straně. Podstatným porušením
této smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučné) prodleni prodávajiciho s dodáním zboží o vice než 14 dní.

IX.
Závěrečná ustanovení

9.1

-?Í-?-. '?s.tnL"Ie?ná"'1 kte, 'a nels°u Písemné potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou
právně neůéinná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

9.2

Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni smlouvy předává Či předkládá prodávající kupujiclmu, bude
předána či předložena v českém jazyce.

9.3

Postoupeni pohledávky je neplatné bez predchoziho souhlasu objednatele.

9.4

V případe soudního sporu se mistni prisluénost věcné příslušného soudu l. stupně ndi obecným soudem
kupujícího.

9.5

S^mlouva^ je sepsána ve dvou vyhotovenich, každá strana obdrží jedno. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu
obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
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9.6
V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, prodávající souhlasí s uveřejněním
plného znění smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.

9.7.
Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR.
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přísluěného orgánu finanční správy
a dalších oprávněných orgánů statni správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout Jim při provádění kontroly součinnost.

Přílohy smlouvy:
r příloha č. 1 - medicínsko-technická specifikace zboží, položkový seznam dodávky s oceněním jednotlivých

položek a jejich příslušenství:
^ příloha č. 2 - seznam měřidel, jež jsou součástí nabízeného systému;

Příloha č. 3 - Informace k PBTK

^ příloha č. 4 - prohlášení dodavatele o možnosti dodávek spotřebního materiálu nebo reagencií, včetně
seznamu možných dodavatelů (pokud spotřební materiál nebo reagencie jsou potřeba pro činnost systému
/přístroje/ a nebo není nutnost používat výhradně spotřební materiál nebo reagencie jednoho dodavatele):

f příloha č. 5 - vzor předávacího protokolu

V Ůestliclch dne............................. 2021

Íng. Libor Novák
Jednatel společnosti

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

Pos. Název výrobku Objednaci

číslo

oceněním položek

Cena za 1 ks

bez DPH

DPH

21%

Cena za 1 ks

netto bez DPH

Množství

ks

Alkotestv s tiskárnou"

Celková cena

bez DPH

DPH

21%

Celková cena

DPH

A6820
1 Alcotest 6820 - standardní sestava

v plastovém kufříku, 3 náustky. baterie, smyčka na ruku
2 ověřeni CMI

3 Dráger Mobile Printer
přenosná termo-tiskarna pro A 6820/4 74 10/A 7510

4 Termopapír (5 roli. stabilita W let)
5 Sysfémový kufr/<fco(es( 68x0

8322660 15251, 00 3202, 71 18453. 71 3

émi 2960,00 621,60 3581.60 3
8319310 13767, 00 2891, 07 16658, 07 3

8319002 313, 00 65, 73 378. 73 3
8319330 2024, 00 425, 04 2449. 04 3

45753,00 9608, 00 55361.00

8880,00 1865.00 10745,00
41301.00 8673, 00 49974.00

939,00 197, 00 1 136.00
6 072, 00 1 275, 00 7 347, 00

A7 510

Drager Alcotesf 7510 (volitelná sestava)
Li-ton akumulátor

Sifbi/ý nabíječi adaptér
Systémový kufr
Verze pro náuslky "Standard" vpravo
ověřeni ČMI
Dráger Mobile Printer
přenosná termo-tiskárna proA6820/A7410/A7510
Termopapír (5 roli, stabilita 10 let)

8319700

cmi

8319310

8319002
zajištěni servisu po dobu 1 roku. kalibrace na noboéce Ostrava +
ověření CMI:
ověřeni ČMI
kalibrace

émi
kalibrace

Celková cena bez DPH / DPH l celková cena včetně DPH (uvedeno v
CZK)

32 224, 00 6 767, 04 38 991, 04

2960, 00 621, 60 3581. 60
13767, 00 2891, 07 16658. 07

313. 00

2960. 00
910, 00

65, 73

621, 60
191, 10

378, 73

3581, 60
1101, 10

13
64448,00 534, 00 77982.00

2 5920, 00 1243, 00 7163, 00
2 27534, 00 5782, 00 33316. 00

2 626, 00 131, 00 757. 00

5 14800,00 3108,00 17908.00
10 9100, 00 1911. 00 11011, 00

225373,00 47327,00 272700,00
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Splnění požadavků zadavatele:

Nabídková cena v plném rozsahu splňuje požadavky zadavatele, formulované v Zadávací dokumentaci pro VZ: "na "Alkotesty s
a) tiskárnou""

Předmět nabídky splňuje veškeré požadavky, formulované zadavatelem v Zadávací dokumentaci pro VZ: "na "Alkotesty s
b) tiskárnou""

včetně všech příloh a doplňujících informací zveřejněných na
portálu zadavetele.

Uchazeč v vplném rozsahu souhlasí s požadavky a podmínkami zadavatele, stanovenými v Zadávací dokumentaci pro VZ: "na "Alkotesty
c) s tiskárnou""



Fiikultni nriitoťniťť Ostrsi^a

17. lish)|']. ltlll 17'X).15. 711S 52 Ostrava
tv. ci>l> kupujicihu: 004/RS/21/029-K
rv. číslo protlak ajíťiho:

Příloha 6. 2 - Seznam měřidel

Souéástl dodávaného systému jsou měřidla. která jsou po ověřeni stanovenými méřidly, tedy alkotest rady A7510 a A6820.

Příloha é. 3 - Informace k PBTK

2x ročně kalibrace alkotestu, 1x roéné spolu s kalibraci ověřeni alkotestu ČMI.

p"',°ha c"4.--pr°l. 'lášer"° mož"°sti dodávek spotřebního materiálu nebo reagencii véetné seznamu možných dodavatelů (pokud spotřební materiál nebo reagencie is
pro činnost systému /pristroje/ a nebo neni nutnost používat výhradné spotřební materiál nebo reagencie jednoho dodavatele)

Spotřební materiál:

6810690 Náustky "Standard" (A5820/68x0/7510) 100 ks
6810825 Náustky "Standard" (A5820/68x0/7510) 250 ks
6810830 Náustky "Standard" (A5820/68x0/75x0) 1 000 ks
8319002 Termopapír (Srali, stabilita 10 let)
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Příloha č. 5 -Vzor předávacího protokolu

Předávací protokol
Dodavatel Dráger Safety s. r.o.
IC 26700778
DIČ CZ26700778
Adresa Obchodni 124, 251 01 Cestlice
tel: 
ema
Smlouva/objednávka 6. : 004/RS/21/029-K

Faktura é.:

Datum vystavení
předávacího protokolu:

Odběratel Fakultní nemocnice Ostrava

IC 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
Nová budova psychiatrické péče

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní
smlouvou č. 004/RS/21/029-K

Označení zboží v rozpočtu Označení zboží v kupní
smlouvě a na faktuře

Typ přístroje, výrobce

Dodané výrobky a příslušenství:

Příslušenství - obecný
název

Příslušenství - typ Výrobní číslo Výrobce Počet Cena/kus

s DPH

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován Dráger Safety, s. r.o., a to jako
záruční po dobu 24 měsíců ode dne uvedení do provozu a potvrzeného předáni včetně zaškolení.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 268/2014 Sb. a
bylo bezplatné.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:


