
 

 

 

Kupní smlouva 

 
„Ventilátory 2022“  

Část B – Transportní plicní ventilátory s rozšířenými pediatrickými režimy 

 
Číslo smlouvy kupujícího: S-142/75030926/22 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany: 

1. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. 

 IČO: 75030926  

 DIČ: není plátce DPH 

 se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno 

 zastoupená: MUDr. Pavlem Rusým, ředitelem 

 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: 6522192/0800 

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. Pr 976 

 datová schránka: wmjmahj 

 (dále jen „kupující“) 

 

a 

 

2. Obchodní firma: S & T Plus s.r.o. 

 IČO: 25701576 

 DIČ: CZ25701576 

 se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 

 zastoupená: Ing. Ludvíkem Tótem, jednatelem 

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, spis. zn. C-62478 

 (dále jen „prodávající“)  

 

(dále společně též jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 

tuto  
 

kupní smlouvu  

(dále jen „smlouva“). 

 

Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem o plnění této smlouvy 

v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Prodávající se proto 

výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to 

zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 

realizaci této smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance Prodávajícího 

či jeho poddodavatele. 
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Článek II. 

Předmět kupní smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 5 ks ventilátorů v části 

B dle specifikace v příloze č. 1 (dále jen „předmět koupě“ nebo „zboží“), která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě, 

a závazek kupujícího zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. 

 

2. Součástí závazku je rovněž i doprava zboží prodávajícím do místa plnění dle čl. V této 

smlouvy. Dále seznámení s obsluhou kupujícího, manuál k použití v českém jazyce, 

příslušenství.  

 

3. Prodávající je pro účely dodání zboží kupujícímu vázán veškerými podmínkami této 

smlouvy a nabídkou učiněnou v rámci zadávacího řízení: Ventilátory 2022 – část B, která 

tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a je její nedílnou součástí. Prodávající dále prohlašuje, že 

veškeré skutečnosti, informace a požadavky tak, jak mu byly kupujícím v rámci zadávacího 

řízení sděleny, jsou jakožto souhrn skutkových a právních okolností ve smyslu ust. § 1728 

občanského zákoníku plně dostačující pro řádné plnění závazku v jeho rozsahu vymezeném 

ke dni uzavření této smlouvy. 

 

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu. 

Veškeré právní účinky předání zboží kupujícímu nastávají na základě potvrzení této 

skutečnosti na „dodacím listu“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran nebo jimi 

pověřenými osobami, po řádném předání zboží a jeho akceptaci ze strany kupujícího. 

 

5. Prodávající Zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, 

zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, 

jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 

povolení k pobytu v ČR. 

 

6. Prodávající se s ohledem na ochranu životního prostředí, zavazuje k minimální produkci 

všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude 

přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky 

šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek III. 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši 1 320 000,00 Kč bez DPH, tj. 

1 597 200,00 Kč, včetně DPH; výše DPH činí 21 %. Cena je sjednána jako konečná a 

zahrnuje veškeré náklady související s dodáním zboží za podmínek stanovených touto 

smlouvou, tzn. veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu dodání zboží 

(zejména pak dodání požadovaného zboží prodávajícím kupujícímu, doprava zboží do místa 

dodání dle této smlouvy). 

 

2. Cena dále zahrnuje seznámení personálu kupujícího s obsluhou, manuál k použití v českém 

jazyce a veškeré příslušenství. 

 

3. Prodávající je povinen po dodání zboží vystavit na odebrané zboží kupujícímu daňový 

doklad (fakturu) se splatností 30 dní ode dne doručení kupujícímu.  
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4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního 

předpisu (zejména § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů). Přílohou faktury bude kopie dodacího listu, potvrzeného kupujícím. V 

případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je kupující oprávněn zaslat 

ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s 

platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či 

opravených dokladů kupujícímu. Faktura bude obsahovat rozpis jednotlivých dodávek.  

 

5. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně.  

 

6. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den 

splatnosti připsána ve prospěch účtu prodávajícího. 

 

7. Kupující nebude poskytovat zálohy na kupní cenu. 

 

Článek IV. 

Termín plnění 

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě do 30 kalendářních dní ode dne účinnosti této 

kupní smlouvy, a to v požadovaném množství a kvalitě. 

 

2. Prodávající je povinen informovat kupujícího o přesném termínu doručení, a to 

s dostatečným časovým předstihem alespoň 3 pracovní dny předem.  

 

Článek V. 

Místo plnění 

1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží dle této smlouvy do místa dodaní zboží dle 

dispozic kupujícího, kterým je sídlo kupujícího. 

 

Článek VI. 

Dodací podmínky 

1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, 

přičemž za dodané zboží se považuje jejich bezvýhradné převzetí kupujícím, a to na základě 

potvrzení dodacího listu ze strany kupujícího. 

 

2. Dodací list musí obsahovat následující skutečnosti: 

• Číslo objednávky; 

• označení smluvních stran; 

• datum a místo předání zboží; 

• popis zboží, které je na základě dodacího listu předáváno; 

• důvod kupujícího pro případné odmítnutí zboží; 

• případné výhrady kupujícího k přebíranému zboží; 

• podpisy smluvních stran a / nebo jimi pověřených osob; 

 

3. V případě opožděného či jiným způsobem vadného dodání dodávky zboží je kupující 

oprávněn převzetí takové dodávky zboží odmítnout. 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Článek VII. 

Reklamace a záruka 

1. Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti: 

• zjevné – do 5 pracovních dnů od řádné realizace dodávky zboží; 

• skryté – kdykoli v průběhu záruční doby zboží. 

 

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve stanovené lhůtě písemně, a to prostřednictvím 

elektronické pošty na kontaktní email prodávajícího nebo prostřednictvím faxu na faxové 

číslo prodávajícího nebo prostřednictví poštovní přepravy, případně prostřednictvím datové 

schránky prodávajícího.  

 

3. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za vady zboží: 

• právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží; 

• právo na výměnu vadného zboží; 

• právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad 

zboží. 

 

4. Prodávající je povinen řádně reklamované vady zboží bezplatně odstranit, vyměnit vadné 

zboží či poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající rozsahu 

reklamovaných vad zboží dle požadavku kupujícího, a to nejpozději do 4 pracovních dnů od 

uplatnění reklamace kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

5. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na dodávku zboží v délce trvání 24 

měsíců ode dne předání objednaného zboží kupujícímu a jeho akceptace ze strany kupující 

(tj. potvrzením dodacího listu). V případě odstraňování vad předmětu koupě se vztahuje 

takto sjednaná záruka i na komponenty zboží použité za účelem odstranění vady zboží.  

 

6. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v servisním středisku prodávajícího, popř. 

v sídle kupujícího. Prodávající zabezpečí bezplatně dopravu vadného předmětu koupě od 

kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného předmětu koupě zpět ke 

kupujícímu. Komunikace se servisním střediskem prodávajícího bude probíhat výhradně 

v českém jazyce. 

 

Článek VIII.  

Ukončení smluvního vztahu a odstoupení od smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že lze tuto smlouvu ukončit i jednostranným odstoupením 

v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran. Odstoupení od smlouvy se 

nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani práva na náhradu škody 

vzniklé z porušení smluvních povinností. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení 

projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy. 

 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení této smlouvy se považuje: 

a) nikoli včasná realizace dodávky zboží nebo nedodání kompletní dodávky zboží; 

b) nedodržení smluvního ujednání o záruce za jakost; 

c) neuhrazení kupní ceny prodávajícímu déle než 30 dní, přičemž kupující neuhradí fakturu 

ani po předchozím písemném upozornění prodávajícím v dodatečné 15 denní lhůtě; 

d) nevyřízení prodávajícím řádně uplatněné reklamace zboží ve lhůtě a způsobem dle 

podmínek této smlouvy. 
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4. Odstoupení je účinné následující den po doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

 

5. Kupující může od smlouvy odstoupit, pokud nebudou prodávajícím dodrženy odstavce 5 a 

6 v článku II. této smlouvy. 

 

Článek IX.  

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle čl. IV této smlouvy se prodávající 

zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2,5 % z kupní ceny objednaného zboží 

bez DPH takového předmětu plnění, jehož se prodlení týká, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

 

2. V případě prodlení prodávajícího během záruční doby s odstraněním vady nebo vyřízením 

reklamace nebo nevyjádří-li se k uplatněné reklamaci ve lhůtě stanovené dle čl. VII odst. 4 

této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2,5 % z 

kupní ceny bez DPH předmětu plnění, jehož se prodlení týká, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

 

3. V případě, že poruší prodávající jakoukoliv jinou povinnost definovanou touto smlouvou, je 

kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ takového porušení. 

 

4. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany 

dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

až do úplného zaplacení. 

 

5. Úhradou smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v 

příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje Smluvní 

strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

 

6. Prodávající prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který 

je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn 

nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je 

určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná 

osoba“). 

 

7. Prodávající dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 

nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale 

nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná 

a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění 

a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna 

nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto 

opatření; a 

 
[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
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c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo 

kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí 

USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA 

(dále souhrnně jen „Sankce“). 

8. Prodávající zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není 

ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Prodávající prokazuje kvalifikaci 

v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“). 

9. Zjistí-li Kupující, že Prodávající je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je 

ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Prodávající porušil či porušuje prohlášení 

uvedená v článku 6 až 8 tohoto článku Smlouvy, je Kupující oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit. 

Článek X. 

Komunikace mezi smluvními stranami 

1. Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele 

pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k 

doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, 

považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. 

2. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu nebo faxem. Elektronické adresy 

účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného podpisu, 

jsou uvedeny v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Emailová zpráva je prokazatelně doručená 

v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a současně b) 

doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta. Faxová 

zpráva bude prokazatelně doručena v případě, kdy doručení bude prokázáno a) odesláním 

faxové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy na faxové 

číslo adresáta. 

3. Zprávy zasílané faxem nebo e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných 

osob smluvních stran. 

4. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany nebo 

prostřednictvím datových schránek smluvních stran. 

5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení 

se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně není nutné 

uzavírat písemný dodatek ke smlouvě. 

6. Oprávněné osoby: 

- za kupujícího:                      , náměstek pro NLZP, telefon:                   
e-mail:                        ; 

- za prodávajícího:                         , telefon:                 , e-mail: 

                           

[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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Článek XI. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáním oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu s platnou legislativou, zejm. 

pak zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny 

smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh 

na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k 

návrhu vyjádřit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení 

návrhu dodatku. Smluvní strany jsou povinny při změnách smlouvy respektovat pravidla 

obsažená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se závazkový vztah založený touto smlouvou 

občanským zákoníkem. 

 

4. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, 

nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné 

ustanovení bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně 

přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma 

smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě. 

 

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou 

řešit smírně vzájemnou dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory 

řešeny na základě návrhu jedné ze smluvních stran příslušným soudem ČR. 

 

6. Prodávající se zavazuje, že nepostoupí případnou pohledávku vůči kupujícímu na jiného 

věřitele bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.  

 

7. Prodávající souhlasí, aby kupující dále prodával zboží dodané v rámci plnění této smlouvy 

svým zákazníkům, tj. dalším subjektům. 

 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, bude za 

účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna v Registru smluv v souladu s platnou 

legislativou, zejm. pak zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv zajistí v zákonných termínech kupující. 

Prodávající zároveň prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen s 

Prohlášením kupujícího o ochraně osobních údajů na jeho webových stránkách – 

www.zachranka.cz. 

 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v této smlouvě uveřejněné 

v Registru smluv se děje v souladu s předmětným zákonem a s článkem 6 odst. 1 písm. c) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti obsažené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 

http://www.zachranka.cz/
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občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

 

10. V této smlouvě není smluvními stranami žádné ujednání považováno za obchodní 

tajemství. 

 

11. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním 

smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je prodávající 

povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení této povinnosti 

 

12. Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. Originál smlouvy obdrží každá ze 

smluvních stran. 

 

13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno 

usnesením Rady Středočeského kraje č. 052-19/2022/RK ze dne 12. 5. 2022. 

 

14. Na důkaz toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních 

stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

za kupujícího 

MUDr. Pavel Rusý, ředitel 

 

 

 

 

za prodávajícího 

Ing. Ludvík Tót, jednatel 

 

 

    

 

Příloha: 

Příloha č. 1 Specifikace zboží 

Příloha č. 2 Nabídka prodávajícího 



Příloha č.1 Specifikace zboží 
 
Transportní plicní ventilátor MONNAL T60 pro transport ventilovaného pacienta všech věkových 
kategorií 

 ventilátor je vhodný pro ventilaci všech věkových skupin pacientů (dospělý, dítě, kojenec/novorozenec 
od 3 kg) 

 nezávislost chodu ventilátoru na přívodu stlačeného medicinálního vzduchu, tj. s vlastní integrovanou 
turbínou 

 vstup pro medicinální kyslík – vysokotlaký vstup i nízkotlaký vstup 
 ventilační režimy – řízené, podpůrné a odvykací: CMV (VCV), PCV, SIMV, PSIMV, PSV, CPAP,  
 bezpečná urgentní ventilace dle nastavení ideální hmotnosti pacienta (IBW) (Vte/IBW) 
 záložní APNEA/BACKUP ventilace 
 ovládání ventilátoru pomocí dotykového barevného displeje (min. 8“) a otočného ovladače  
 uživatelské rozhraní v českém jazyce 
 ventilační parametry: 

 Vt v min. rozmezí od 20 ml do 2000 ml, 
 RR v rozsahu min. 2-60 dechů/min,  
 FiO2 v min rozsahu 21-100 % (plynule v celém rozsahu),  
 PI v rozsahu min. 5-50 cmH2O, 
 PEEP v rozsahu 0–20 cmH2O, 
 flow trigger – min. rozsah 1–10 l/min; stavitelný náběh tlaku, 
 nastavitelný exspirační trigger 

 monitorované parametry: 
 Ppeak/Pinspi, PEEP, VTi, MVi, VTe, MVe, RR, FiO2, únik, 
 poměr I:E, Ti/Ttot 
 zobrazování a měření na křivkách a smyčkách vzájemných závislostí 
 kapnometrie/kapnografie (mainstream) - hodnota etCO2, křivka, smyčka Vt/etCO2 

 funkce Standby 
 grafické zobrazení monitorovaných parametrů  
 konfigurovatelné uživatelské rozhraní s možností uživatelského nastavení vlastní obrazovky a vlastního 

pořadí monitorovaných parametrů 
 funkce podání 100% FiO2 samostatným tlačítkem 
 inspirační a exspirační pauza 
 barevné odlišení řízených a spontánních dechů pacienta 
 zobrazení časového údaje o celkové délce ventilace pacienta 
 bateriový provoz min. 4 hodiny, výměna baterie za provozu ventilátoru 
 hmotnost přístroje 4,0 kg včetně interní baterie 
 VGA výstup – zobrazení na samostatný displej 
 možnost otočení ovládacího rozhraní o 1800 
 výrazný optický alarm – alarmové funkce rozděleny do skupin (pacientské, technické)  
 použití běžného dvoucestného pacientského okruhu standardních rozměrů a bez přídavných sensorů 

pro měření ventilačních parametrů 
 snadná obsluha přístroje a údržba příslušenství, jednoduché uživatelské testy, možnost spuštění a chodu 

ventilátoru bez uživatelských testů 
 certifikace přístroje pro provoz ve vozech ZZS a leteckém provozu (EN13718 standard and RTCA DO-

160F) 
 možnost integrace a nabíjení v certifikovaném držáku (EN 1789) 
 Součástí dodávky – plicní ventilátor MONNAL T60, transportní brašna, základní pacientské příslušenství 

(min. 2 sady okruhů pro dospělé a děti) včetně kompletního příslušenství pro kapnometrii  



S Součástí dodávky - prohlášení o shodě, návod v ČJ v elektronické i papírové podobě a zaškolení 
personálu dle platné legislativy zdarma



Cenová nabídka č.: MN-22-038 

Platnost od: 28.03.2022  Referent dod.:                                           

Dodavatel 
S&T Plus s.r.o. 
Novodvorská 994 
142 21 Praha 4 
IČO: 25701576 
DIČ: CZ25701576 

Odběratel 
ZZS Středočeského kraje 
Vančurova 1544 
272 01 Klano 

Popis Množ. Jednotk. 
cena 

Cena bez DPH DPH (21%) Cena s DPH 

Transportní ventilátor MONNAL T60 5 264 000,00 1 320 000,00 277 200,00 1 597 200,00 CZK 

Základní příslušenství ( 2sady okruhů 
pro dospělé a pro děti) 5 

Tlaková hadice kyslík 5 

CZ option 5 

Transportní brašna 5 

Kapnometrie vč.přísl. 5 

DPH (%) Základ DPH DPH Celkem s DPH 

21% 1 320 000,00 277 200,00 1 597 200,00 CZK 

Celkem: 1 320 000,00 277 200,00 1 597 200,00 CZK 
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