
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listo adu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 004/OVZ/21/35 -S. CN-34/21
ev. číslo zhotovitele:

oskyt

po^ár čn'c senfisn^c s už
'- uzavřená dle § 1 746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:
OBJEDNATELEIW
Fakultní nemocnice Ostrava
sídlo: 17. listopadu 1 790, 708 52 Ostrava - Porubá
Lc;_ 00843989^ . - Dlč:- " CZ00843989()e plátcem DPH)
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. ÓP-054-25.11.90
Zastoupena: MUDr. Jiřím Havriantem, MHA, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka, č. u. : 66332761/0710

(dále také jen "objednatel" nebo "FNO")
a

ZHOTOVITELEM
obchodní firma: East Port Praha. s.r.o.
sídlo: Možného 1065/10, Praha 6. 161 00
ICL__26185423.. ..... . - Dlc: CZ26185423 (je plátcem DPH)

v obchodmm rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 77919
jednající: Sofie Čapková a Marcel Kunay -jednatelé
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 143816349/0800

Preambule
Objednatel a zhotovitele uzavíraje tuto_smlouvu o poskytování pozáručních servisnfch služeb na základě WE

výběru dodavatele veřejné zakázky "Spektrofotometr". Tato veřejná zakázka byíavyhfásena jako'vereina'
malého rozsahu nepodléhající působnosti zákona 6. 134/2016 Sb' o zadávání veřejných~zakazek.

l.
Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provádět níže uvedené práce a objednatel se zavazuje platit sjednanou cenu.
II.

Předmět plnění
1- preclm, etem smlouvy je P°skytování pozáručnfch servisních služeb formou paušální úhrady pro níže

;ifikované přístrojové vybavení, které jsou umístěny ve FN Ostrava.
Jedná se o toto přístrojové vybavení: Glomax Discover Systém

Umístěnf ve FN Ostrava

Klinika hematoonkologie

Glomax Discover Systém

Obchodní název typ

Multifunkčnf detekční
readervmóduUV-Vis

absorbance, luminiscence
a fluorescence ve formátu

mikrodestičky 6 až 384
jamek s možností třepáni
vzorku, inkubace teploty a

injektáže přesných
objemů kapalin.

2' po-zarucnl paušaln'-_servis . bez "áhradních dílů zahrnuje za období 12 měsíců: všechny servisní
cestmne,

^ 

preventivní prohlídky dle doporučení výrobce včetně výměny doporučených ~sewisních~"kitju
áě, že je výrobce doporučuje), elektrickou revizi/kontrolu, garanci'zprovozněnf'zařízenfvednech-

yeskereprotokolyo. preventiv. nlch Prohlídkách a elektrických revizfch/kontroláchmus7bytpředany"na'dispeĎrr
zdravotnické techniky objednatele v periodických lhůtách stanovených" výTobrem "počin ajerďne'm

3' zh.°tovitel bíldeg^ra"toya ttechr"cký , stav Přístroje uvedeném výše podle technických parametrů udaných
dodržovaní doporučených postupů, kalibrací a preventivních prohlídek dle doporučení wrobce-

při používání spotřebního materiálu dle specifikace výrobce.
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Fakultní nemocnice Ostrava
17. listo adu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 004/OVZ/21/35 -S, CN-34/21
ev. číslo zhotovitele:

4- .̂ TI. IJ-v?L?,traJ?y;s^ Z^V?ZUJÍ ̂ inně SPOIupracovat k dosažení účelu smlouvy a řádné plnit závazky ze smlouvy
vyplývající. Objednatel se dále zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k servisované technice tak,
ohroženo termínové plnění zhotovitele.

5. Na sjednané práce podle této smlouvy se objednatel zavazuje akceptovat pouze služby zhotovitele.
6' ^zpusobhLášení závad- objednatei je povinen hlásit závady pouze na telefonické číslo servisního dispečinku:

?^-1l1 -77.'. _-1eb°-..na . e~!11ailov0^ . adresu.. eastport@eastport.cz adresa servisního dispečinku
servis@eastport. cz. Zhotovitel pro potřeby určení času hlášení závad použije podrobný výpis hovorů-k"danemu
telefonnímu číslu. Uvedené číslo je k dispozici objednateli stále - 24 hodin denně.

Termín plnění
1 Termín zahájení: od prvního dne po uplynutí záruční doby zařízení uvedených v či. II. odst. 2.
2. Termín ukončení: 5 let od zahájení. Výpovědní lhůta činí 12 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3' ob!ed.natel je °právnen .1 měsíc Před zahájením plnění dle této smlouvy sdělit zhotoviteli, že na provádění
servisu nemá zájem, tímto oznámením se pak smlouva pokládá za skončenou.

IV.
Místo plnění a způsob předání předmětu díla

1 Preventivní prohlídku a kalibrace bude zhotovitel provádět v pravidelných intervalech dle požadavků wi
a v rozsahu dle zákona č. 268/2014 Sb.

2. V rámci sewjsnf smlouvy garantuje zhotovitel 2 kalendářní dny ke zprovoznění zařízení bez potřeby náhradních
dílů od nahlášení závady objednatelem.

-Y^á!n,cl, s^ly, '.s.ní smlouvygarantuje zhotovitel 8 kalendářní dny ke zprovoznění zařízení v případě nutnosti
náhradních dílů nebo zapůjčení adekvátního systému od nahlášení závady objednatelem^

4' ,pol<ud zhotovÍ, tel Provádí. opravu jednotlivého zařízení a součástí opravy bude dodávka materiálu nebo ND,
jejichž cena překročí limit 5 tis. Kč, zhotovitel je povinen vyžádat souhlas objednatele s dodavkou-náhradních
-L. -*-a.:f!.?!<o!l^.nÍř1?_. °P''avY^obJedna.tel ProJeví souhlas s provedením opravy potvrzením cenové nabídky
^?t-^'^le^"?oku, d ?ud? .IT"t. ^r?u smluvního ujednání, nebo'poskytnutím samostatné písemné objed navky~na
.

n^h. rad^, dllX zhotovitelL. VPřlpad? nesouhlasu objednatele s opravou předá zhotovitel ZP objednateli
v původním stavu a je oprávněn vyúčtovat doložené náklady.

5. Místo plnění je v místě instalace příslušných přístrojů zahrnutých do této smlouvy.
v.

Cena a platební podmínky
c;e^azaPoskytoyánfPozarL'cních servisních služeb bude fakturována v pravidelných pololetních splátkách
vždy se zdanitelným plněním k poslednímu dni kalendářního pololetí. Pokud budou DřovedenvservisnY
budou přílohou těchto faktury výkazy práce a dodací listy. ' -,. ----.., -. -. -... --..^,

2. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu: efakturace1@fno. cz.
3. Paušální cena za poskytování pozáručních sen/isnfch služeb za rok je stanovena v rozsahu dle či II

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

6 000 Kč
1 260 Kč
7 260 Kč

Servisní Rity nejsou vyžadovány.

4. Cestovné a ztrátové časy zhotovitel nebude účtovat.

5' ?,ena^e?en, á v féto smlouvě Je.cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele v rozsahu
dle příslušného typu servisu. V případě změny legislativy nebo předpisů výrobce bude toto zohledněno
v dodatku této smlouvy.

6' ^menacen_yje. možnap°.uze při změně sazby DPH a °inflační vlivy (tl- Průměrná roční míra inflace zveřejněná
/m statistickým úřadem za předchozí kal. rok, a to pouze v procentuální výši nepřesahující tyto změny).

7. Faktura musí obsahovat: název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmét plnění, cenu dfla, částku k fakturaci,
bankovní spojení, číslo účtu, IČ a DIČ. ' ' . ---.--.. ' ----. ---...-..-,,

8. Platby budou probíhat výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy
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Fakultní nemocnice Ostrava
17. listo adu 1790, 708 52 Ostrava.

ev. číslo objednatele: 004/OVZ/21/35 -S, CN-34/21
ev. číslo zhotovitele:

9' ^?[^f:-ž^. fÍ<lu^b. ud^?bÍahoYat nesPravné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby
její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví-nebovystaví~novou-'Uteto nove
nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.
Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené
předpisy občanského práva.

2' zhcrtmlte!může"poveřit_provedením díia neb.° Jeho 6ásti Jinou osobu pouze se souhlasem objednatele.
'porušeni této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutuje wě7cenvdíra

sjednané touto smlouvou.

3' z^ka.zdyde. n..prodIenLnad, clal'antovaný Pocet dnův°dst. 2, 3 61. IV. může objednatel na zhotoviteli požadovat
smluYnÍ Dokutu"ve. vvš!1% z ce'kové roční paušální ceny vč. DPH uvedené v uzavřené paušáÍmsmÍouve za
^azdydenJ?r°,ďe.nLnadgarantoyaný. p°reldnů. prozprovozněnlzařízení^^

úsek, kdy zhotovitel prokazatelně čekal na schválení cenové nabídky na náhradní d"íL Do-casoveho
^se nep°č'tá_s°. bota^ n. eclěle. aclny státem uznaných svátků. Nárok na smluvní pokutu zaniká v připadené

po dobu opravy prodávající zapůjčí objednateli náhradní přístroj stejného typu v miniínalnTstejne konifigura'cT.
''

4. Dohodnuté smluvní pokuty uvedené v této smlouvě zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli
porušením povinností, na něž se vztahuje.

Vil.
Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této'smlouvy po dobu 6 měsíců od data předání díla bez
vad objednateli.

2. Případné reklamace odstraní zhotovitel do 3 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady.
3- objednatel nenl povinen clfl° Prevzít. Pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému

Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, včetně všech jejich změn a dodatků.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemné, a to formou číslovaných dodatků.
3. Postoupení pohledávky je neplatné bez předchozího souhlasu objednatele.
4' smlouva-je. sepsána Ye dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno. Tato smlouva nabývá platnosti

podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluví
5. Veškeré právní^tahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních

obecné závazných právních předpisů.

V Ostravě, dne V Praze

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel

, dne
East Port Praha, s. r. o.

Sofie Čapková a Marcel Kunay
jednatelé

Str.3




