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ev. i. Objednatele: 004/RS/22/042-S
ev. č. Zhotovitele:

SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÍCH SLUŽEB

Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a naši.
zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, v platném zněli; (dále jen .. ObcZ"). tuto smlouvu o
poskytovaní servisních služeb (dále jen .. Smlouva").

Smluvní strany

l. Fakultní nemocnice Ostrava,

sídlem: 17. listopadu 1790/5. 708 52 Ostrava
IC: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)
za kterou jedná:

kontaktní osoba: Ing. Marek GaJovskv. vedoucí odděleni' servisu zdravotnické techniky.
bankovní spojení: Česká národní banka: č. u:66332761 ,0710
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. i. OP-054-25. 11. 90
(dále jen .. Objednatel")

2. Chironax Frýdek - Místek s. r. o.

sídlem: Revoluční 1280. 738 Ol Frýdek Místek
IC: 47666391

DIČ: CZ47666391 (je plátcem DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajskvm soudem v Ostravě, oddíl C vložka IOOS3.

za kterou jedná: David Válek, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. u. : 45704781/0100
(dále jen .. Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Snilouvé označováni jednotlivé také jako .. Smluvní strana" a
společně jako ..Smluvní strany")
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I. Předmět Smlou^v

l. Predniětem této Sniiouvy je závazek ZÍ-iotovitele provést pro Objednatele opravu ultrazvukového
přístroje Esaote MyLabTwice Chironax (dále jen "Servis") (dále jen .. Předmět Servisu").
Rozsah Servisu Je specifikován v Příloze č. l této Smlouvy (dále jen "Příloha č. l"), která tvoří
nedílnou součást této Smlouvv.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zliotoviteli za provedený Servis smluvenou cenu uvedenou \' či. II
této Smlouvy.

II. Cena Servisu

l, Cena Servisu byla dohodnuta v celkové vvšt 164 040,- Kč bez DPH. K. ceně bude připočtena platná
sazba DPH ve výši 21%. Tato cena je stanovena Jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a
obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné pro řádné plnění.

2. Zhotovitelje povinen zaslat fakturu na emailovou adresu efakturacel(ň'fno. cz Splatnost faktury je
30 dnu od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo
neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle
charakteru iiedostatků buď opraví, nebo vystaví novoii. V této nové nebo opravené faktury běží
nová lhůta splatnosti.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a dále miisí obsatiovat t^. to náležitosti;

číslo Smlouvy,

označení penéžníi-iu ústavu a číslo účtu. na který má být placeno.

identifikační číslo Objednatele i Zhotovitele,

přílohou faktury je předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

4. Ke změně ceny dle či. II odst. l této Smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku
k této Sinlouvé. odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

III. Místo plnění

l. Místem plnění je Fakultní nemocnice Ostrava. 17. listopadu 1790/5. 708 52 Ostrava - Porubá,
Neuroloíiická klinika.

I\/. Doba plnění

l. Zliotovitel se zavaziije provést Servis nejpozději do 2 týdnů od podpisii této Sinlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje oznámit přesný termín zahájení Servisu alespoň 3 pracovní dny před jeho
faktickým zahájením na mailovou adresu Qzt. díspecink(rtifno. cz nebo na telefonní číslo 59 737
4098 (dispečink odděleni zdravotnické techniky)
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V. Pravil a povinnosti Sniluvních stran

l. Zhotovitel se zavazuje provést Servis řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, s odboniou péči a
se zájmy a pokyny Objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje postup práci předeni konzultovat s Objednateleni. zejména je nutno brát
ohled na zachovaní plného provozu zařízení.

3. Objednatel poskytne Zliotoviteli veškerou potřebnou součiniiost iiezbytnou k provedeiu' Servisu,
zejména je poviiien zpřistiipnit Zhotoviteli inisto a Předmět Servisii.

4. Zhotovitel se zavaziije bez zbytečného odkladii oznámit kontaktní osobě Objediiatele všech])}'
závady, nedostatky a škody zjištěné nebo způsobené při provádění Servisu.

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plněni dle tetu Smlouvy mít v platnosti veškerá oprávněni.
licence a certifikáty ke všem činnostem dle této Smlouvy.

6. Předinět Servisu zůstává ve vlastnictví Objednatele.

7. Nebezpečí škody na Předmětu Servisu nese Zhotovitel až do jeho předáni.

S. Zhotovitel je povinen mít podobu plnění Servisu dle této Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou jelio činiwsti v důsledku prováděli]' Servisu Objediiateli. připadiiě třetím
osobám, a to ve výši poJÍstťiého plnění minimálně 5 milionu korun.

VI. Mlčenlivost

l. Zhotovitel se zavaziije během plněni této Smlouvy i po iiplynuti doby. na kteroii je tato Smlouva
uzavřena, zacliovávat mlčenlivost o všech skiitecnostech. o kterých se dozví od Objednatele v
souvislosti s jejim plneniin. Této povinnosti in úže Zhotovitele zprostit pouze Objednatel. Zproštěni
povinnosti mlčenlivosti musí být učiněnu písemně.

2. Za porušeni povinnosti mlčeiilivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smliivni pokutii ve
výši 10.000. - Ke za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušeni povinnosti dojde po
ukončeni platnosti této Smlouvy.

Vil. Záruční doba

l. Zhotovitel poskytne na provedený Servis záruku 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku
předáni. Okamžikein předáni je datiini iivedené na předávacím protokolu.

2. Zhotovitel je povinen záruční vady odstranit bezplatně a neprodleně po Jejich písemném oznámení
Objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním uplatněné vady neprodleně po jejím oznámení.
nejpozději do 5 dnu po obdržení písemného oznámeni o vadě.

4. Záruční doba na celv Servis neběží po dobu od oznámení záruční vady až po její odstranění.

5. Provedenou opravu Zlrotovitel předá Objednateli na základe píseninélio předávacího protokolu.
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Vlil. Smluvní sankce

l. Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi terniinii pliiěni iivedeného \' či. IV odst. l Smlouvy zaplatit
Objediiateli smluvili pokiitu ve výši 1% z ceny Servisu za každv i započatý den prodleni.

2. V případě prodlení Zhotovitele při odstraněni vady podle či. Vil., odstavce 3 Smlouvy, se
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Servisu za každv i

započatý den prodlení.

3. Zliotovitel inůže pověřit provedeiiíin Servisu nebo jelio části jinoii osobii pouze se souhlasem
ObJediiatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli
smlLivni pokutit ve výši ceny Servisu (cena včetně DPH) sjednané touto Sinlouvou.

4. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením
povinnosti, na něž se vztahilje sinltivni pokuta a vedle zákonného úrokii z prodlei-ii.

5. Sinlu\'ni pokuta je splatila tretini dílem od doručeni vyúčtováni sniluvní pokuty druhé Sniluvni
straně a může být započtena vůči Zhotoviteli v rámci nejdříve splatné fakttiry.

IX. Odstoupení od Smlouvy

l. Kterákoliv Smliivni strana může od této Smloiivy odstoiipit. poklid zjisti podstatné ponišeni této
Smlouvy druliou Smliivní straiioii.

2. Pro účel}- této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinnosti považuje takové poriišení.
u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat že při takovémto porušení
Smlouvy, s prihlédnutiiii ke všein okolnostem, by druliá Sinluvni strana neiiiéla zájein Smlouvii
uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučné):

a) prodlení Zhotovitele s provedením Servisu o více než 14 dní;

b) v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako
nepravdivé:

c) v případě, že na majetek dnilié Smluvní strany je vedeno insolvenční řízení iiebo je
insolvenční návrh zamítniit proto, že majetek nepostačiije k úhradě nákiaciu insolvenčního
řízeni.

X. Závěrečná ustanovení

Tato Sinlouva nabývá platnosti dnein jejiho podpisu oběnia Sinluvnimi stranaini a účinnosti dnem
zveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného zněni Sinlouvy. včetně všech jejicli změn a dodatků. Smluvní
strany se doliodly. že uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana
obdrží jedno vyliotovení.

Tato Smlouva představuje úpliié iijednáni Sniluvnicli stran. Ke změně této Sinlouvy inůže dojit potíže
písemně. Není-li dodržena písemná forma dle tohoto ustanovení. Je právní jednání neplatné. Smluvní
strany nejsoLi vázán)' právním jednáním. u něhož nebyla dodržena smluvená písemná fofnia.
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4. Tam, kde Smlouva nestano\'Í jinak. použije se pro posuzování práv a povinností Smluvních stran zákon
č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem. kterv je projevem jejich pravé a
svobodné vůle soulilasí a na důkaz toho. že není Lizavírána za napadne nevýl-iodných podmínek, ji
stvrzují vlastnofučnínii podpisy.

6. Sniluvní strany se dohodly. že Zliotovitel není oprávněn jakékoliv pohledávky vzniklé v souvislosti
s uzavřením tetu Sinlouvy postoupit na třetí osobu. Tento zákaz se vztahuje rovněž na zastavení
pohledávek za Objednatelem či JeJicli zatížení.

7. Příloha C. l tvoří nedílnou součást této Smlouvv.

V Ostravě dne 2022 Ve Frvdku Místku dne 3. 6. 2022

Zhotovitel

David Válek.

jednatel společnosti
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Cena i> Dáhradni díivíe 145-SOO.-, (trácc techftlka 1S.200, a ck>prava 3240. -,

Ceny jsou bez DPH
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