
Číslo smlouvy: ZZSPK-1987/2022

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále ,,NOZ")

1 Smluvní strany

1.1 ProdávajÍcÍ:

prodávající: Medsol s.r.o.

zapsaný: Lužná 591/4 Praha 6, 160 00

Sídlo: Společnost s ručením omezeným

Statutární orgán: 24201596/CZ24201596
IČO l DIČ: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188143

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Email:

dále jen ,,prodávající"

1.2 KupujIcI:

KupujIcI: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaný: v obchodním rejstříku, složka Pr 684 vedená u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Klatovská třída 2960/2001, 301 00 Plzeň

jednající: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
IČO l DIČ: 45333009 l CZ45333009

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Email:

dále jen ,,Kupující"

2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujIcImu 20 ks nových, plně funkčních a

provozuschopných tabletů výrobce panasonic, obchodní název TOUGHBOOK G2, model FZ-G2, dle

technické specifikace uvedené v příloze č. 1této smlouvy;

určených pro činnost výjezdových skupin zadavatele dle technické specifikace, která je nedílnou součástítéto

smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětům této smlouvy a závazek kupujIcIho předměty

této smlouvy převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu za podmínek dále uvedených. Součástí

předmětu smlouvy je i přÍs|ušenství a doklady potřebné pro užívání předmětů smlouvy. Předmět smlouvy

bude připraven k okamžitému plnohodnotnému využití bez nutnosti pořizovat další komponenty.

2.2 Smlouva se uzavírá jako výsledek veřejné zakázky ,,Tablety pro výjezdové skupiny ZZSPK 2022". Specifikace

předmětu plnění a podmínky této smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek kupujIcIho jako zadavatele výše

uvedené veřejné zakázky a nabídky prodávajícího jako vybraného dodavatele. Obě smluvní strany prohlašují,

že zadávacídokumentaci kupujIcIho a nabídku prodávajícího podanou v zadávacím řízení majík datu uzavření

této smlouvy k dispozici.
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3 Dodací podmínky

3.1 prodávající je povinen odevzdat kupujIcImu požadovaný počet předmětů této smlouvy v dodací lhůtě
do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Předměty této smlouvy budou dodány prodávajícím do

sídla kupujIcIho, nebude-li dohodnuto jinak. Ve stejné lhůtě je kupující povinen předat veškeré další doklady

nutné k převzetí a užívání předmětů této smlouvy (návody k obsluze, prohlášení o shodě, záruční listy atd. v

českém jazyce).

3.2 O předání a převzetí předmětů této smlouvy bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný oběma
stranami. Protokol vyhotoví prodávající. Protokol musí být podepsán v den převzetí.

3.3 Náklady na dopravu do sídla kupujIcIho jsou obsaženy v celkové kupní ceně.

3.4 ProdávajIcIvyrozun"ň kupujIcIho nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným datem dodání, aby byl kupující
připraven poskytnout mu potřebnou součinnost a předmět koupě převzít.

3.5 Vlastnické právo k předmětu koupě, jakož i nebezpečí škody na něm přechází na kupujIcIho okamžikem jeho
protokolárního převzetí. Kupující není povinen převzít předmět koupě vykazující jakoukoliv vadu nebo

nedodělek.

3.6 Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a
přesvědčit se, zda odpovídá smluveným vlastnostem a zadávacím podmínkám. Za vadu se považují i vady

v dokladech nutných pro užIvánívěci.

3.7 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. NOZ.

4 Cena a platební podmínky

4.1 Kupní cena 1kusu přistroje je sjednána ve výši:

Položka Cena bez DPH DPH samostatně Cena vč. DPH

Tablet pro činnost výjezdové skupiny 53.543 KČ 11.244 KČ 64.787 KČ

4.2 Celková kupní cena celého předmětu této smlouvy dle bodu 2.1této smlouvy je sjednána ve výši:

Cena bez DPH DPH samostatně Cena vč. DPH

Celková kupní cena 1.070.860 KČ 224.880,6 KČ 1.295.740,6 KČ

4.3 Uvedená cena bez DPH je konečná - nejvýše přípustná. Součástí kupní ceny jsou také přÍs|ušenství a doklady
potřebné pro užívání předmětu smlouvy. prodávající není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s
dodáním předmětu koupě. Změna ceny včetně DPH je možná v důsledku změny zákonné sazby DPH, v

takovém případě bude cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Záloha

nebude poskytnuta.

4.4 Kupující zaplatí kupní cenu za dodané předměty plnění této smlouvy na základě daňového dokladu
vystaveného prodávajícím po dodání předmětů této smlouvy a jejich protokolárním převzetí kupujícím,

přičemž v předávacím protokolu bude deklarovaná funkčnost, bezvadnost a kompletnost dodaného

předmětu této smlouvy. Na dodané předměty této smlouvy uvedené v bodu 2.1 bude vystaven daňový
doklad s rozepsanými položkami s rozdílnou DPH. Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy

došlo k protokolárnímu převzetí předmětu této smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů a musí být

doručen kupujIcImu na adresu jeho sídla nejpozději do 5 pracovních dnů od vystaveni. Každý daňový doklad

musí mít všechny zákonné náležitosti a bude na něm uvedeno číslo této smlouvy. Pokud daňový doklad

nebude obsahovat některé zákonné nebo v této smlouvě sjednané náležitosti, má kupující právo vrátit ho
zpět k opravě s tím, že prodávající vystaví nový bezchybný daňový doklad, pro který poběží nová lhůta
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splatnosti. Daňový doklad je zaplacen odepsáním účtované částky z účtu kupujIcIho ve prospěch účtu

prodávajIcIho.

5 Záruka a záruční podmínky

5.1 Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. především není dodáno v
množství, jakosti a provedení, jež je stanoveno v této smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku

obvyklému.

5.2 prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.

5.3 Kupující je oprávněn zadržet kupnícenu nebo jejíčást v případě, že předmět koupě při předánívykazuje vady,
popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.

5.4 prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro
použití k obvyklému účelu.

5.5 Záručnílhůta na předměty této smlouvy se sjednává na dobu 36 měsíců formou NBD (next business day).

5.6 Všechny body záruky jsou platné ode dne předání a převzetí předmětu koupě (dle potvrzeného předávacího
protokolu). prodávající předá kupujIcImu návod k obsluze v českém jazyce. Smluvnístrany se dohodly na tom,

že po dobu záručních lhůt odpovídá prodávající za vady předmětu koupě. Uvedení do provozu proběhne na

základě proškolení uživatele prodávajícím v termínu, který bude stanoven nejpozději při předání předmětu

koupě.

5.7 Veškeré vady předmětu koupě je kupujIcI povinen uplatnit u prodávajIcIho bez zbytečného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), které bude obsahovat co

nejpodrobnějšíspecifikaci zjištěné vady. KupujIcI bude vady předmětu koupě oznamovat na adresu kontaktní

osoby prodávajícího uvedené ve ČI. 1.1 této smlouvy. Reklamace odeslaná poslední den záruční lhůty se

považuje za včas uplatněnou.

5.8 V záruční lhůtě bude poskytován servis bezúplatně.

6 Licence

6.1 prodávající v rámci plnění předmětu této smlouvy dodává software podkhající ochraně podle zákona
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a ustanovení § 2358 a nás|edujÍcÍ zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,

proto poskytuje kupujIcImu licenci (tj. oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném

rozsahu), a to formou licenčního ujednánív této kupní smlouvě.

6.2 Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

6.3 ProdávajÍcÍ prohlašuje, že odměna za poskytnutílicence kupujIcImu je již zahrnuta v kupní ceně za poskytnuté
plnění dle této kupní smlouvy.

7 Sankční podmínky

7.1 Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty dle bodu 3.1této smlouvy, je povinen zaplatit
kupujIcImu smluvní pokutu ve výši 0,1% z nabídkové ceny příslušného předmětu této smlouvy za každý i

započatý den prodlení za každý takto včas nedodaný předmět této smlouvy. Uplatněnou smluvní pokutu je

kupující oprávněn započíst na pohledávku prodávajícího na kupní cenu dle této smlouvy, a to současnou i v
budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok

kupujIcIho na náhradu škody (kupující má však právo na náhradu škody pouze ve výši přesahující smluvní

pokutu) ani na odstoupení od této smlouvy.
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7.2 Při prodlení kupujIcIho se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované
částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

8 Další ujednaní

8.1 Komunikacív záležitostech předmětu smlouvy jsou pověřeny kontaktní osoby uvedené ve ČI. 1této smlouvy.

8.2 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na

8.2.1 odstranění vady dodáním nové nebo chybějící věci,

8.2.2 opravu věci,

8.2.3 odstoupit od smlouvy,

8.2.4 přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.3 Za podstatné porušení smlouvy je považováno především

8.3.1 nedodání kompletního předmětu této smlouvy v termínu delším než 15 dní po uplynutí smluvní
dodacílhůty uvedené v bodě 3.1této smlouvy,

8.3.2 dodání předmětu smlouvy, který nemá vlastnosti definované zadávacími podmínkami výše uvedené
vz, příslušnými právními předpisy nebo touto smlouvou,

8.3.3 uvedení nepravdivých údajů v nabídce na výše uvedenou veřejnou zakázku.

8.4 Po oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu kupující sdělí prodávajícímu, jaké výše uvedené právo si
zvolil. Pokud toto kupujIcI neučiní, náleží mu práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.5 Při nepodstatném porušeni smlouvy má kupující právo na odstraněnívady nebo na přiměřenou slevu z kupní

ceny.

8.6 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní
ceny nebo od smlouvy odstoupit.

8.7 KupujIcI je povinen poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům, tj. po dobu 10 let.
prodávající se zavazuje poskytnout kupujIcImu součinnost při provádění úkonů spojených s činnostmi

uvedenými v předchozí větě.

9 Závěrečná ustanoveni

9.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, zejména
ustanoveními § 2085 NOZ o koupi movité věci.

9.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatku podepsaných
oběma smluvními stranami. Změny smlouvy jsou přípustné jen v těch záležitostech, které nebyly předmětem

zadání veřejné zakázky.

9.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

9.4 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

9.5 Nedílnou součásti této smlouvy je technická specifikace předmětu koupě sestavená prodávajícím v souladu
s požadavky zadávací dokumentace kupujIcIho.

9.6 Smluvní strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodnItajemstvíve smyslu
§504 noz a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších

podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní tajemství.
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9.7 Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejich příloh, změn a dodatků bude uveřejněna v
plném znění včetně všech obsažených údajů a informaci v registru smluv. Tím bude splněna povinnost

uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ. Smlouvu k uveřejněnív registru smluv odešle

kupující.

9.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, její obsah je jim srozumitelný, a že tato smlouva byla
mezi nimi uzavřena svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu

s obsahem smlouvy připojují níže své podpisy.

za prodávajIcIho: za kupujIcIho:

V Hostouni V Plzni

Antonín Havlíček MUDr. Bc. Pavel Hrdlička
Jednatel ředitel
Medsol Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje,

Společnost s ručením omezeným příspěvková organizace

Příloha:

1. Technická specf/íkace tabletu
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Příloha č. 1. Technická specifikace tabletu

Výrobce: Panasonic

Obchodní název: TOUGHBOOK G2

Model: FZ-G2

Specifikace

Vlastnost Hodnota

displej barevný ANO

kapacitní dotykový ano

antireflexní ANO

typ IPS ANO

velikost ["] 10,1"

IP55 digitalizátor ANO

jas maximální [cd/m2] 1000 cd/m'

rozlišeni (šířka x výška) [pixel] 1920 x 1200 (WUXGA)

ovládáni prsty i v rukavicích (rozpoznáni min. 10 současných doteků) ANO

Digitizér vrstva ANO

ovládáni perem ANO

funkčnost při teplotách od [°C] 63 °

do [°C] -29 °

konstrukční řešeni vhodné do extrémních podmínek ANO

intuitivní ovládáni ANO

CPU [body dle www£pubenchmark.net] 6688

integrované úložiště 512GB ANO

technologie NVMe SSD

operační paměť' RAM [GB] 16GB

Nativní Šifrováni ANO

integrovaná WiFi (IEEE802.1 la/b/g/n/ac) ANO/Intel® Wi-Fi6 AX201

integrovaný Bluetooth v5.1 5.1 + EDR Class l

přední kamera integrovaná ANO

rozlišeni [megapixel] 2 MP with IR l privacy shutter
(Windows Helio compliant)

zadní kamera integrovaná ANO

autofocus ANO

LED flash ANO

rozlišeni [megapixel] 8mpixel

modem LTE (4G) ANO/4G LTE, supports 3G

minimální doba provozu na baterie [hodina] 12 hodin
(dle měřeni výrobce)

počet USB portů 3.1 typu A ANO/2

počet USB portů 3.1 typu C ANO/1

počet uživatelsky programovatelných tlačítek 2
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konektor pro dokovaci stanici ANO

Napájeni tabletu typu ,,powerjack" ANO

operační systém kompatibilní s aplikaci pro Mobilní zadáváni dat (dodavatel ANO
aplikace: European Medical Distribution s.r.o.)

název Windows l O

hmotnost [kg] 1.19kg

Příslušenství: napájecí adaptér pro 230 V a 12 V ANO

handstrap ANO

dotykové pero (voděodolný digitizér) - dotykové pero musí být ano
umístěno v těle tabletu

testy na odolnost přistroje kryti [IPxx] IP65

odolnost MIL-STD 810G ANO

Tablet lze umístit do držáku tabletu, který je nainstalován v sanitních vozech ZZSPK; ANO
specifikace držáku je uvedena v příloze č. 6 výzvy

Tablet bude dodán včetně dokončené instalace operačního systému ANO

Baterie a kryt baterie nesmí být k tělu tabletu připevněn pomoci Šroubků ANO

Záruka délka [měsíce] 36

typ NBD
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