
KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2022/2/08-KS 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. 
Smluvní strany 

Prodávající: 

ELVAC a.s. 
jejímžjménemjedná Ing. Jaroslav Chýlek. MBA, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn.: B 2179 
Sídlo: Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 
IČ: 25833812 
DIČ: CZ25833812 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.u. 4041192/0800 

a 

Kupující: 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace 
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278 
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
IČ: 62182137 
DIČ: CZ62182137 
Bankovní spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká spořitelna a.s. 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených dodat 
kupujícímu 15 kusů tabletů a dokovacích stanic s příslušenstvím pro posádky zdravotnické 
záchranné služby 

výrobce: Panasonic 
typové označení: TOUGHBOOK G2, FZ-G2AZ002T4 

kompatibilních s kupujícím používaným softwarovým řešením MZD ZZS MS, splňujících 

následující minimální technické požadavky: 

15 ks tabletů pro mobilní zadávání dat 
- Multidotykový 1 O" IPS display 
- Rozlišení 1920 x 1200 
- Jas 1000 cd/m2 



CPU čtyři jádra, základní frekvence 2.60GHz, 6 MB cache, s integrovanou grafickou 
kartou (resp. čipem) s frekvencí až 1000 MHz, spotřeba max. 25 W, dvě vlákna na jedno 
jádro CPU, nebo lepší 
16GBRAM 
HDD 512 GB SSD 
Porty: 2 x USB, USB-C, HDMI 
WiFi 6, Bluetooth, GPS a GPRS/UMTS/HSPDA/L TE modul kompatibilní s aplikací 
mobilního zadávání dat provozovanou kupujícím 
Doba provozu na baterie min. 1 O hod. 
Hmotnost max. 1,5 kg 
Dotykové pero pro digitizér 
Pracovní teplota v prostředí od -25 °c do +60 °c 
Splňuje IP 65 a MIL-STD 810H 
Přizpůsoben pro ergonomické držení v ruce 
Dodávka včetně koženého držáku na jednu ruku 
Fotoaparát na přední i zadní straně tabletu 
Ovládání jasu dvěma tlačítky 
Dodávka včetně klávesnice s dokovacími konektory pro pevné spojení s tabletem 
CZ rozložení kláves laserováním 
Tablety budou dodány nainstalované, včetně nainstalované aplikace pro MZD, Avízo 
pacienta a tiskových driverů pro tiskárny provozované kupujícím, tedy ve stavu 
umožňující okamžité nasazení do provozu 
Licence Windows 1 O Professional 

- Napájecí adaptér na 220 V 
- Napájecí adaptér na 12 V 

Součástí dodávky bude USB flashdisk s připravenou image tabletu pro případné 
přeinstalování 

15 ks dokovacích stanic s napájením pro dodávané tablety 
Dokovací stanice kompatibilní se současně dodávanými tablety 
Jednoduchá aretace tabletu včetně klávesnice v dokovací stanici ve vertikální poloze 
2x USB port 
HDMI 
VGA 
LAN 
Dodávka včetně příslušenství potřebného pro montáž a napájení do vozidla 

(dále též jen „zboží"), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. 

2. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude v souladu se všemi právnúni předpisy i 
všemi technickými normami a bude splňovat zákonné podmínky pro jeho užívání. Prodávající 
se dále zavazuje, že dodané zboží i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této 
smlouvy budou v souladu se všemi zadávacími podmínkami ve výběrovém řízení pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu „ZZS ZK - pořízení tabletů pro posádky zdravotnické záchranné 
služby 2022" provedeném kupujícím jako zadavatelem (zn. zadavatele VZ/2022/2/08) a 
v souladu s nabídkou podanou prodávajícím v tomto výběrovém řízení. 

3. Kupující se zavazuje zboží v době stanovené touto smlouvou převzít a zaplatit za zboží 
kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v článku III. této smlouvy. 



III. 
Cena a platební podmínky 

1. Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 

1 424 235,00,- Kč (slovy jeden milion čtyři sta dvacet čtyři tisíc dvě stě třicet 
pět korun českých). 

V této kupní ceně není zahrnuta DPH. Částka DPH stanovená podle příslušných právních 
předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci. 

2. Kupní cena uvedená v tomto článku je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a konečná 
pro předmět kupní smlouvy po celou dobu plnění této kupní smlouvy. Kupní cena obsahuje 
veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové 
poplatky, jiné přirážky a další náklady prodávajícího. 

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den dodání zboží kupujícímu, po 
oboustranném podpisu předávacího protokolu ohledně dodávky zboží. 

4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 dní od data jejího doručení kupujícímu. 

5. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti 
stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. V případě, že 
vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve 
faktuře některá z náležitostí, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její 
splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit do 5 dnů od doručení vrácené 
faktury fakturu novou, přičemž doba splatnosti ve sjednané délce běží znovu ode dne doručení 
opravené faktury. 

6. Za den zaplacení kupní ceny či její části se považuje den odepsání příslušné částky 
z účtu kupujícího. 

IV. 
Dodací podmínky 

1. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího: Peroutkovo nábř. 434, 760 O 1 Zlín. 

2. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do dne 31.12.2022. 

3. Prodávající je povinen dodat zboží se všemi doklady potřebnými k řádnému užívání 
zboží, včetně, nikoliv však výlučně, návodu k používání v českém jazyce. 

4. Kupující není povinen zboží převzít, pokud dodávané zboží vykazuje jakékoliv vady. O 
předání a převzetí dodaného zboží bude sepsán a smluvními stranami podepsán předávací 
protokol. 

5. Je-li součástí předmětu smlouvy software, zavazuje se prodávající zajistit pro kupujícího 
bez toho, aby musel kupující hradit další částky nad rámec touto smlouvou sjednané kupní ceny, 
licence ( oprávnění k užívání) tohoto softwaru v rozsahu potřebném k tomu, aby kupující mohl 



zboží užívat bez časového omezení k jeho obvyklému účelu v rámci činnosti výjezdových 
skupin kupujícího. 

v. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

I. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 5 let. Takto poskytnutá záruka se 
vztahuje na dodané zboží jako celek a běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající se 
dále zavazuje poskytnout kupujícímu po dobu 5 let ode dne převzetí zboží kupujícím rozšířenou 
záruku o pojištění náhodného zničení zboží. 

2. Pro odpovědnost za vady zboží platí ustanovení §2099 a násl. občanského zákoníku. 

VI. 
Ostatní ujednání 

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží prodávanému podle této smlouvy 
okamžikem předání a převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího 
okamžikem, kdy od prodávajícího převezme dodané zboží. 

2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající podstatně 
poruší některou ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení 
povinnosti prodávajícího se považuje zejména, nikoliv však výlučně, prodlení prodávajícího 
s uskutečněním dodávky zboží přesahující 15 kalendářních dnů. 

3. Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 
Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy 
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn 
jednostranně započíst své pohledávky za kupujícím vůči pohledávkám kupujícího za 
prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které byly přiznány 
pravomocným rozhodnutím soudu. 

VII. 
Závěrečná ujednání 

I. Tato smlouvaje sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

3. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po dobu tří let po skončení platnosti smlouvy. 
Prodávající je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, 
organizační či koncepční povahy, týkajících se výkonu vlastních činností kupujícího. 

4. Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, se 
řídí českým právem, s výjimkou kolizních ustanovení a s výjimkou Vídeňské úmluvy o 



smlouvách o mezinárodní koupi zboží, zeJmena pak příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany sjednaly, že veškeré 
spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodařilo odstranit vzájemným 
jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České republice, 
přičemž místní příslušnost soudu se určí podle sídla kupujícího. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s 
nímž souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev 
svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle. 

V Ostravě dne 22.06.2022 

Digitálně podepsal 

Ing. Jaroslav Ing.Jaroslav 
, Chýlek, MBA 

Chylek, MBA Datum: 2022.06.22 
13:39:36 +02'00' 

prodávající 
Ing. Jaroslav Chýlek 
obchodní ředitel 

Ve Zlíně dne ................. . 

JUDr. 
Josef 
Valenta 

kupující 

Digitálně podepsal 
JUDr. Josef Valenta 
Datum: 2022.06.23 
08:57:06 +02'00' 

Zdravotnická záchranná služba 
Zlínského kraje, přísp. organizace 
JUDr. Josef Valenta 
ředitel 




