
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujícího: 004/OVZ/21/152-K, CN-34/21
ev. číslo prodávajícího:

uzavřená dle § 2079 a nás/, zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

KUPUJÍCÍM
Název:

Sídlo:

IČ:
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25. 11. 90
Zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem FN Ostrava

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. u. 43 - 65137761/0710

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 70852 Ostrava-Poruba

00843989 DIČ: CZ00843989 je plátcem DPH

PRODÁVAJÍCÍM
u právnické osoby

Obchodní firma:

Sídlo:

IČ:

East Port Praha, s. r. o.

Možného 1065/10, Praha 6, 161 00

26185423 DIČ: CZ26185423 Je plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 77919

Jednající: Sofie Čapková a Marcel Kunay - jednatelé
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s, číslo úctu: 143816349/0800

Preambule

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výběru dodavatele veřejné zakázky
"Spektrofotometr". Tato veřejná zakázka byla vyhlášena jako veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhající
působnosti zákona 6. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

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 GloMaxR Discover Systém (dále jen "zboží"), které je určeno pro Kliniku
hematoonkologie, a to v rozsahu a standardu dle specifikace uvedené v nabídce, která tvoří přílohu c. 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 (přepravní) list s jednoznačným určením počtu ks

v zásilce (případně identifikaci jednotlivých balení), - pokud bude dovezeno před termínem instalace / předání
do Investičního skladu kupujícího, instalační protokol / předávací protokol dle přílohy č. 5 této smlouvy;

. po uvedení zařízení do provozu budou předány prodávajfcím kupujícímu příslušné doklady:
předávací / instalační protokoly (odlišné od vzorového - ty budou obsahovat minimálně následující
informace:

ve vztahu k obecným údajům: Iniciály prodávajíclho/dodavatele: Iniciály kupujlcího/odběr^tele; Místo
určení; Řada/číslo doklad u; Odkaz na související objednávku/kupní smlouvu: Odkaz na související fakturu;
Datum vystavení dokladu; Kontaktní údaje osoby vystavující protokol,
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ve vztahu k dodávanému zboží: Typ zařízení/pnstroje, výrobce; Označení zboží v kupní smlouvě a na
faktuře, Dodané zboží (výrobky a příslušenství - v seznamu sestaveny tak, aby po sobě následovaly položky
tvořící logický^unkční dílčí celek/komplet fzaveditelný do operativní evidence FN Ostrava = označitelný inventárnim
číslem^ - c/s/o položky, katalogové číslo, obecný název/typ, výrobní číslo, množství, cena/kus s DPH,
Suma ceny za logický/funkcni dílčí celek/komplet fzaveditelný do operativní evidence FN Ostrava = označitelný
inventárním číslem^;
pokud systém, zařízení v dodávce vyžaduje instalaci na místě dodávky - protokol bude obsahovat kromě
obecných údajů dále minimálně následující údaje: Typ zařízení/přlstroje, výrobce; Výrobní číslo; Místo
instalace; Informace o předinstalační přípravě; Iniciály zástupce uživatele; Informace o výstupní kontrole
a předání; Informaci, zda zařízení/přístroj je kompletní a plně funkční v souladu se smluvním vztahem;

. protokoly o zaškolení 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 a revize před
uvedením do provozu budou předány kalibrační listy, validační protokoly a protokoly k provedeným měřením a
revizím;

. dodání návodu na obsluhu v českém jazyce v písemné podobě a 1x elektronicky (v nabídce, E-mailem a nebo
na vhodném datovém nosiči - např. na CD nebo flash disku, (včetně informací k preventivním prohlídkám -
četnost, rozsah, povinné sen/isnf zásahy a výměny dílů, včetně potřebné kalibrace nebo validace,
požadovaných ověření a proměření parametrů přístroje));

. dodání prohlášení o shodě a ve vztahu k CE certifikátu - doklad (Prohlášení dodavatele) obsahující číslo
certifikátu vystaveného notifikovanou osobou a číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, a příslušné
dokumentace dle zákona 6. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích;

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

. dodání informace/potvrzenf (např. formou čestného prohlášení nebo písemně na některém z předávaných
dokladů) o bezplatném zaškolení obsluhy:

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

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

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

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

1.4.
Prodávající 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

II.
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 zakázky v
souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Ceny jsou závazné a nejvýše přípustné, a to i při změně
výše DPH.

2.2
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plněni 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.
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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

1 087 095, 00 Kč l
228 289, 95 Kč1

1315 384, 95 Ke"!
Podrobný položkový rozpočet nabídkové ceny je uveden v příloze Ď. 1 této kupní smlouvy.

3.1 Záloha
Zálohy nebudou poskytovány.

lil.
Fakturace, platební podmínky

3.2 Platební podmínky
Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnými zástupci obou smluvních
stran po dodání zařízení do FN Ostrava, včetně zaškolení obsluhy, předání potřebných dokladů vztahujících se
k předmětu plnění.

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 IČ
o den splatnosti,
o označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní

a variabilní symbol,
o odvolávka na smlouvu, číslo smlouvy, prodávajícího a kupujícího,
o razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
o přflohou faktury bude kopie potvrzeného předávacího protokolu

Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona č. 235/2004 o DPH v platném znění dohodly, že dodavatel
bude zasílat daňové doklady, včetně příloh výhradně e-mailem na adresu: efakturace-inv fno. cz.
Dodavatel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla:

. v jednom e-mailu budou jako přílohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí tedy
pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a související dokumenty";

. všechny přiložené dokumenty budou výhradně ve formátu PDF a v pořadí dokladů: faktura, ostatní
související dokumenty;

. kupující se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňují ostatní náležitosti dané
zákonem.

Pouze výjimečné je možné zasílat doklad v papírové podobě.
3.4 Doba uhrazení daňového dokladu
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

3.5 Důsledky vady daňového dokladu
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit
do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácený daňový doklad od
kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen daňový doklad opravit a v případě, že by oprava činila
daňový doklad nepřehledným, vystavit daňový doklad nový. Opravený nebo nový daňový doklad musí být znovu
zaslán kupujícímu a začíná běžet nová lhůta splatnosti.

3.6
Postoupení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s nf, třetf straně bez předchozího
písemného souhlasu statutárního zástupce objednatele FN Ostrava, je neplatné.

IV.
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Termín a místo plnění

4.1 Termín plnění a přejímka předmětu smlouvy
Dodací lhůta včetně uvedeni do provozu a zaškolení obsluhy, je nejpozději do 8 týdnů od podpisu této kupní
smlouvy.

Zboží je pokládáno za předané po instalaci a uvedení do provozu a zaškolení obsluhy a podpisu instalačního
(předávacího) protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Vzor předávacího protokolu je v příloze této smlouvy.
Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat pověřený pracovník za obchodní odbor - pracovník úseku
nákupu zdravotnické techniky (oddělení zdravotnické techniky) a za konečného uživatele vedoucí pracoviště. Jedno
vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.

Pracovník kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného zboží,
je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy,
zejména pak jakost zboží.

4.2 Místo plnění
Místem plnění je Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Porubá, Klinika
hematoonkologie

4.3 Součinnost
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy,
které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých
ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených
postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k
řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem,
sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání 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 složení zboží. Prodávající se
zavazuje oznámit termín dodávky minimálně 3 dny před plánovaným termínem následujícím osobám:

4.4 Nebezpečí škody zboží a vlastnické právo
Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání předmětu smlouvy kupujícímu.

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

v.
Sankční ujednání

5.1
V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním a instalací zboží 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 prodleni.

5.2
Prodávající uhradí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z pořizovací ceny vč. DPH za každý den prodleni nad garantovaný
počet dnů zprovoznění zařízení v záruční době dle 61. 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 prodleni ve výši stanoveném předpisy občanského práva.

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

VI.
Záruční 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
zařízeni do provozu, tj. ode dne podepsání předávacího protokolu a zaškolení obsluhy.

Výrobce před uvedením stanovených měřidel do oběhu zajistí jejich pn/otnf ověření dle zákona 6. 505/1990 Sb.
o metrologii, u ostatních měřidel jejich kalibraci.

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
Kupující je povinen vady zboží písemně oznámit (faxem, emailem, poštou) v následujících lhůtách:

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

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

. vady zboží způsobené porušením povinností prodávajícího, které vznikly po dni převzetí zboží, je kupující
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.

Oznámení vad musí minimálně obsahovat identifikaci smlouvy, popis vady či uvedení, jak se vada projevuje, poéet
nebo rozsah vadného zboží a stanovit požadované nároky kupujícího z vad zboží. Záruční doba se automaticky
prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady.

6.3 Nároky kupujícího z vad zboží
Neuplatnf-li kupující vůči prodávajícímu v konkrétním případě jiné nároky, prodávající je povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 6.4, odstranit oznámené vady zboží nebo dodat kupujícímu nové
bezvadné zboží. Právo kupujícího uplatnit další nároky vyplývající z vadného plnění stanovené příslušnými
právními předpisy tím není dotčeno.

6.4 Podmínky záručního servisu

V rámci záruční doby garantuje prodávající 2 kalendářní dny ke zprovoznění zařízeni bez potřeby náhradních dílů
od nahlášení závady kupujícím.

V rámci záruční doby garantuje prodávající 8 kalendářní dnů ke zprovoznění zařízeni v případě nutnosti náhradních
dílů nebo zapůjčení adekvátního systému od nahlášení závady kupujícím.

Způsob nahlášení oprav: telefonicky na tel. č. 235318177, e-mailem: eastport@eastport.cz

Veškeré servisní úkony (včetně dodávky náhradních dílů), pravidelné preventivní prohlídky včetně servisních kitů
dle doporučení výrobce a elektrické revize/kontroly prováděné v záruční době budou zdarma, včetně vystavení
protokolu dle požadavků zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vil.
Software

7.1
Pokud je součástí předmětu plnění dodávka softwarových produktů, pak se kupujícfmu vyhrazuje časově
neomezené a nevýhradní právo užívat tyto softwarové produkty na zboží, se kterým byly dodány, a to v nezměněné
formě.

7.2
Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající
prohlašuje, že užívání softwaru kupujícím nebrání jakákoli překážka faktická či právní, vyplývající zejména
z předpisů o právu autorském.
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17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujícího: 004/OVZ/21/152-K, CN-34/21
ev. číslo prodávajícího:

Vlil.
Ukončení smlouvy

8.1
Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech
závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.

8.2
Kupující a prodávajfcf mají právo odstoupit od smlouvy z důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů
souvisejfcfch s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky
odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Podstatným porušením
této smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučné) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 14 dní.

IX.
Závěrečná ustanovení

9.1
Jakákoliv ústnf ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně
neúčinná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9.2
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává 6i předkládá prodávající kupujícímu, bude
předána či předložena v českém jazyce.
9.3
V případě soudního sporu se místní příslušnost věcné přfsluěného soudu l. stupně řídí obecným soudem
kupujícího.
9.4
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem
obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejněni v Registru smluv.
9.5
Prodávajfcf souhlasí s uveřejněním plného zněni smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků, a to v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Přílohy smlouvy:
> 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 dodávky;
> příloha č. 3 - informace k PBTK (četnost, rozsah včetně informace o nutných činnostech (např. výměna součástí,

kalibrace, validace, jiné činnosti) a požadavku na povinné servisní kity (položkový seznam
s oceněním);

> 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);

> příloha č. 5 - vzor předávacího protokolu.

V Ostravě, dne

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havriant, MHA

ředitel FN Ostrava

V Praze , dne

East Port Praha, s. r. o.
Sofie Čapková a Marcel Kunay

jednatelé
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17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujícího: 004/0 VZ/21/152-K, CN-34/21
ev. číslo prodávajícího:

Příloha 6. 1 - medicínsko/technická specifikace zboží, položkový seznam dodávky s oceněním položek

Název: GloMaxR Discover Systém
Katalogové číslo: přístroj: GM3000, jednotka s injektory: GM3030
Výrobce: Promega
Komponenty systému Glomax Discover
Multifunkénf detekční readerv módu UV-Vis absorbance, luminiscence a fluorescence ve formátu mikrodestičky 6
až 384 jamek s možností třepáni vzorku, inkubace teploty a injektáže přesných objemů kapalin.

Systém, jak je nabízen obsahuje:
1. Glomax Discover přístroj
2. Tablet na ovládání přístroje s přednastaveným softwarem pro ovládání přístroje, tvorbu protokolů a analýzu
dat
3. Jednotka se dvěma injektory
4. Napájecí kabel tabletu
5. Napájecí kabel přístroje včetně trafa
6. Veškerou konektivitu přístroje, tabletu a jednotky injektorů
7. clony pro měření ve formátu 96 a 384
8. destička pro automatickou výměnu čočky
9. destička s odpadním rezervoárem při injektáži
10.. 1/16 inch a 7/64 inch imbusové klíče
11. křížový šroubovák

Mody detekce

Formát vzorku

Tablet PC
Rychlost čtení
Automatiizace

Rozměry
Hmotnost

Napájení

luminiscence, fluorescence, UV-Vis absorbance, BRET a FRET, dvou barevná luminescence
(duál luciferase assays)
6, 12, 24, 48, 96 a 384-jamkové destičky'
WindowsR8 Tablet PC s USB připojením k přístroji
96-jamková destička: méně než l minuta
Hardware a software k dispozici včetně LIMS.
46, 9cm šířka x 46, 5cm hloubka x 25, 4cm výška (bez tabletu), 35, 5cm v^-ška (véetně tabletu)
27kg
120VA, 50/60 HZ

Specifikace luminiscenčního módu
Detektor

Rozsah vlnové délky
Detekční limit

Lineami dynamický rozsah
Cross-talk
Filtrovaná luminiscence

čtení shora, přímý fotonásobič (PMT)
350-650nm
3 x 10-21 molů luciferázy' nebo IxlO-18 molů ATP
9 řádů
méně než 3 x 10"5, (bílá destička formátu 96-jamek, Commg 3912)
vestavěná závěra s filtry

Specifikace fluorescenčního módu
Detektor

Zdroje světla
Pozice čtení

Výběr vhiové délky
Zahrnuté vkiové délky

Detekční limit

PN-fotodioda
LED
shora
Modul s 5 excitačními a emisními filtry . Jedna pozice pro excitacni a emisní filtr volná..
UV (Ex: 365nm, Em: 415-445nm) Blue (Ex: 475mn, Em: 500-550nm) Green (Ex: 525nm, Em:
580-640nm) Red (Ex: 625mn, Em: 660-720nm) AFC (Ex: 405mn, Em: 495-505nm)
2fmol fluorescein/200til

Lineární dynamický rozsah >6 řádů (v závislosti na typu eseje)

Specifikace modulu absorbančního UV-Visible
Detektor

Zdroj světla
Rozsah spektra
Kamsel na filtry
Zahrnuté vtoové délky
Detekční limit

čtení shora, přímý fotonásobic (PMT)
xenonová lampa
200-600nm
9 absorbancních filtrů

230, 260, 280, 320, 405, 450, 490, 560 a óOOnm, lOnm šířka spektra
0.01 O.D.

Dynamický rozsah 0-4. 0 O.D.

Specifikace injektorů
Počet injektorů
Rozsah injekovatehiých objemů
Kompatibilní formát destiček
Rychlost injektáže

O nebo 2

5-200^1 v l|il inkrementech
6, 12, 24, 48a96-jamek
20-500^1/s

str 7



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujícího: 004/OVZ/21/152-K, CN-34/21
ev. číslo prodávajícího:

Objem sběrné nádobk>- na odpad asi 50ml
Mrt\'\- objem 500|il

Specifikace třepačky
Fonnát

Intenzita třepáni

Specifikace inkubátoru
Rozsah teplot

Nabídka 22171094

lineární nebo orbitáhií
100-500 cyklů za minutu

RT až 45 °C

Nabídka
Cisto; s>2l7iw<

OodadaitaB *:

faltutbii nemacmce Ostrava
ŮďamiMkáma
IWBr. ďnHawtanl. imA.
17. tistiipadu17SO
708 52 Ostrava-Punflia

SST FIWT nahá s. r. it.. Ma2né>> (06SÍ10. 161 00 FtahaB, Ďeďa (efuiilika
btiplabii linka: 8001CO 5i3. tel. - 4420235 318177. fai: +480 233 3ÍÍASS

a-fflail;ea!it(i<>ttí8asI(iort,CT, iw>i.83St[!()]t.6?, lC; 261 S54;}. 0'6 SVAT to. l. CZ2C18M2;)
otótiMnfrejstnit: M. S. v (wie, oas, C, . toaa 77S19

bankovní'sjitijMii: Cesta s[M(l)alna, a. i, Pala 6, feiiiiictď14MlKWBiiiliOfl
SAM; COMBIU OOOU OB01 438W349 . Smft. ÍBUCZ. PX

Isakainl spajail pra platiiu < EtlR ťeskii Spnfilelna a.s. Piaha 6
IBW; C293a8<> 0000 0018 331S9223 . Swift BBAUFX

Fakturacn adres. ):

rdnitini nemocnice Ostrara
Ostavn" Iftáro
17. listopadu 1790
7(ffi 52 Ostrava-PtindKt

VýnAw Kéd NteCT

Pnmufla GM30W GluMBXtJlscijw8>stBm

Pwmcga 6M3030 QoMaxRBuďlnjti*]iswigiPuinps

ftumcga SfttóOŮ anltefĚDiaamrSlnilrOSin. flgieeimnt

Slmwití SaAaDHI

2111

IČO:OM43939
rilC:(2C(>4M8fl
Oatumvyďavenfc 9.9.2821
rialnastdo:9. 10^121

BKini Bn. Gif tot nni/J UHI Cwuawum

Čina bal DKI

lUBZIBS.IWKi

lawnas^uKř

Kalili l 9296M>OOia

lcanh 1 963l4,OoKii

i 6115Í, DBKí

WteBPH

2282S9,95 

2282aBflSKi!

datíďra celkem:

21% saeza. ooKii

Zl* 96 314,00 Ki

21% 6<1S3, OOKii

CtBum

l 31S 384,9512

131S3M,9SI<

1315384^5 KE

Swi^sS diKBNinéhB s>ďémi mjsou mBtaa potíiataN látmiiu u inetirtiiglj> fUwm aéA
Žahla 6ňst systému ani s>stón yw ctíát na^aAi|e'kalilirad ani iialittoo'
?ánjkatBlu!m^24mfaii!a

Příloha 6. 2 - Seznam měřidel

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

Příloha č. 3 - Informace k PBTK (četnost, rozsah včetně informace o nutných činnostech (např. výměna součástí,
kalibrace, validace, jiné činnosti) a požadavku na povinné servisní Rity (položkový seznam s oceněním) případné
informaci, že výrobce na dodávaný předmět plnění servisní kity nedoporučuje
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Servisní lán East Port Praha s.r.o.
Výrobce přístroje Glomax Discover Systém společnost Promega, deklaruje, že pravidelný servisní test
přístroje není vyžadován.

 

w>a

Sept. 7, 2021

Dear Customer:

Our GloMaxR Discaver, Explorer and Navisator Microplate readers are manufactured to be robust and
reliable Instruments. Wiite an annual Preventative Maintenance (PM) and Operational Quatification (OQ)
are recommended to ensure your system(s) are performing optimally, they are not required. No annual
validation is mandatory.

-k-3r' , :. .";. :-. "s-es: in our GloMaxR Micro(date readers. We hope they will help tead you to new
5;;e"i';:is;;.erB5

Sincerely,

Promega Coiporation
2800WoodsHoiiowRd
Madison, WI 53711

V rámci exkluzivního zastoupení společností Promega, East Port Praha nabízí pro FNO tento roční
servisní plán:

v rámci záruční lhůty: zdarma
po uplynutí záruční lhůty:
1/cesta servisního technika na místo

2/kontrola funkčnosti přísta-oje prostřednictvím iniciačního testu
3/kontrola softwaru (aktualizace SW a firmware).
4/provedení elektrické revize
V ceně 6000, -Kč bez DPH

Potřebné bavení:

V průběhu servisní kontroly přístroje Glomax Discover nedochází k pravidehié výměně žádných částí ani
náhradních dílů

Sofie Čapková a Marcel Kunay -jednatelé
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Příloha č. 4 - Prohlášeni o možnosti dodávek spotřebního materiálu nebo reagencií včetně seznamu
možných dodavatelů (pokud není nutnost používat výhradně spotřební materiál nebo reagencie jednoho
dodavatele)

Jedná se o otevřený systém s širokým způsobem aplikačního využití. V nabídce máme jak reagencie, tak spotřební
plastový materiál (mikrodestiĎky). Jedná se o desítky až stovky produktů.
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Příloha č. 5 - Vzor předávacího protokolu

Předávací rotokol
Dodavatel
IČ
DIČ
Adresa
tel:
email:

Smlouva/objednávka č"
004/OVZ/20 /xxx-K
Faktura č.:

Datum vystavení
předávacího protokolu:

Odběratel Fakultní nemocnice Ostrava
IČ 00843989
DIČ CZ00843989
Adresa 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Porubá

Místo určení:

Adresa (vč. uvedení pavilonu/budov-y)

Fakultní nemocnice Ostrava
budova

17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Porubá

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní
smlouvou c. 004/0 VZ/21/xxx-K.

Zboží č. l..."....................."

Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + Označení zboží v kupní Typ přístroje, výrobce
název smlouvě a na faktuře

Dodané 'rob a říslušenstvi:

Příslušenství- obecný Příslušenství - typ Výrobní číslo Výrobce Počet
název

Cena/kus
s DPH

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován^ firmou a to jako záruční
po dobu 24 měsíců ode dne uvedení do provozu a potvrzeného předání včetně zaškolení.

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

Zboží ředal:
Datum:

Podpis:

Zboží řevzal:
Datum:

Podpis:
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