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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB

Niže uvedeného dne. niesice a roku uzaviraji následujici sinluvni sírany v soiiladu s ;; 2586 a naši.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v piatt-iém znění (dále jen "ObčZ"). tuto smlouvu o
poskytování servisních sliižeb (dále jen .. Smlouva").

Smluvní strany

l. Fakultní nemocnice Ostrava,

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

DIČ: CZOOS439S9 (je plátcem DPH)

za kteroii jedná;

kontaktní osoba: vedoucí oddělení servisu zdravotnické tecliniky.
bankovní' spojeni: Česká narodili banka; c. u: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 c. j. OP-054-25. 11.90
(dále Jen "Objednatel")

2. Olympus Czech Croup, s. r. o., clen koncernii
sídlem: Evropská 16/176, 16041 Praha - Vokovice
IC: 2706864]

DIČ: CZ27068641 (je plátcem DPH)
zapsaná v obcliodnim rejstřikii vedeném Mestskýni solidem v Praze, oddíl C vložka 9392 l

za kterou Jedna: Radek Subotník, David Horák, prokuristé

bankovní spojeni: UniCreditbank. č. u. :2105630382, 2700

(dále jen .. Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smloiive označováni jednotlivě také jako .. Smluvní strana" a
společně jako "Smluvní strany")
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l. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele opravu

videogastroskopu ťlF-H190-01ympus (dále Jen "Sci-vis") (dále jen "Předmět Servisu").
Rozsali ServisLije specifikován v Příloze č. l této Smlouvy ('dalejen "Příloha č. l"), která tvoří

nedilnuii soiičást této Smlouvy.

Objeclnntel se zavaziije zaplatit Zhotoviteli za provedený Servis smliivenou cenil tivedenoii v či.
II této Smlouvy.

II. Cena Servisu

Cena Servisu byla dohodnuta v celkové výši 7? 936, -Kč bez DPH. K ceně bude připočtena platná
sazba DPH ve výši 21%. Tato cena je stanovena Jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a

obsaluije veškeré náklady Zliotovitele niitné pro řádné plnění.

Zhotovitel je povinen zaslat fakturu na etnaiiovou adťesu efakturacel^fno. cz Splatnost taktuiy

Je 30 dnů od jejího doručeni Objednateli. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo
neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten jí
podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury
běží nova lhůta splatnosti.

Faktura musí obsaliovat náležitosti podle ustanovení i; 29 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané
hodnoty a dále musí obsahovat tyto náležitosti:

číslo Smlouvy.

označení peněžního ústavu a číslo učtu, na který má býE placeno,

identifikační číslo Objednatele i Zliotovitele.

přílohou taktui')'1 Je předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

Ke změně ceny dle či. II odst, l této Smlouvy inůže dojít pouze na základě píseinnétio dodatku

k této SmloLtvě. odsoiihlaseného a podepsanélio oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

III. Místo plnění

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

Interní klinika.

IV. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Servis nejpozději do 2 týdnu od podpisu této Smlouvy.

Zliotovitel se zavazuje oznániit přesný termín zahájeni Servisu alespoň 3 pracovní dny před jeho
faktickým zahájením na mailovoii adresu ozt. dispecink(f/''fnQ, cz nebo na telefonní číslo 59 737

4098 (dispečink oddělení zdravotnické tecfiniky)
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IV. Práva a po^itltlosti Sniluvních straii

Zhotovitel se zuvaziije provést Servis řydné a včas v soiilťidii s toiito SmloLivoii. s odbornou péčí

a se zájmy a pok>'ny Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje postiip prací předein konzultovat s Objednateleni. zejtnéna je tHitno brát

ohled na zachování plného provozu zařízení.

Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nezbyttiou k provedení Servisu.

zejména je povinen zpřístiipnit Zhotoviteli niísto a Přeclinět Servisu.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladii oznámit kontaktní osobě Objednatele všechny

závady, nedostatky a škod)' zjištěné nebo způsobené při provádění Servisu.

Zliotovitel je povinen po celoii dobil plnění dle této Sniloiivy mít v platiiosti veškerá oprávnění.
licence a certifikáty ke všem činnostem dle této Snilouvv.

Předmět Servisu zůstává ve vlastiiictví Objednatele.

Nebezpečí škody na Predmětii Servisu nese Zhotovitel až do jeho předáni.

Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění Servisu dle této SmloLivy uzavřeno pojištění

odpovědnosti za škodil zpusobenoii jeho činností v dLisledkii provádění Servisu Objednateli.
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění mininiálně 5 inilionu korun.

V. Mlčenlivost

Zliotovitel se zavaziije během plnění této Smloiivy i po uplynutí doby. na kterou je tato Smloiiva
uzavřena, zachovávat nilčeniivost o všedi skutečnostecli, o ktervch se dozví od Objednatele v

souvislosti s Jejím plněním. Této povinnosti niňze Zhotovitele zprostit poiize Objednatel.
Zproštění povinnosti mlčenlivosti inusí být učiněno píseinně.

Za porušení povinností mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokiitu ve

vvši 10. 000, - Kč za každý Jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po
ukončeni platnosti této Sinloiivy.

VI. Zániční doba

Ziiotovitel poskytne na provedený Servis záruku 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet od
okamžiku předání. Okamžikem předání je datuin Livedené na předávacím protokolu.

Zhotovíte! je poviiien zániční vady odstranit bezplatně a neprodleně po jejich písemném

oznámení Objednatelem.

Ztiotovitel se zavazuje započít s odstraněn íni uplatněné vady neprodleně po jej fin oznámení.
nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného oznátiiení o vadě.

Záruční doba na celý Servis neběží po dobu od oznámeni záruční vady až po její odstranění.

Provedenou opravu Zhotovitel předá Objednateli na základě písemnéiio předávacílio protokolu.
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Vil. Smluvní sankce

l. Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi terniinu plnění uvedenélio v el. IV odst. l Sinlouvy zaplatit
Objednateli stnliivní pokiitii ve vvsi 1% z ceny Servisii za každý i započaty den prodlení.

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

3, Ziiotovitel může pověřit provedením Servisu nebo jeho části Jinou osobu pouze se souhlasem
Objednatele. V případe porLisení této povinnosti se Zliotovitel zavaziije zaplatit Objednateli
sinliivni pokutu ve výši ceny Servisii (cena včetně DPH) sjednané touto Smlouvou.

4. Uohodniité smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením
povinností, na než se vztaluije smliivní pokiita a vedle zákonnélio úrokii z prodlení.

5. Smluvní pokuta je splatná třetím dnem od duručenť vyúčtování smluvní pokuty druhé Smluvní
straně a muže bvt započtena vůči Zhotoviteli v rámci nejílríve splatné faktut-y.

Vlil. Odstoupení od Smlouvy

l. Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit. pokud zjistí podstatné porušeni této
Smlouvy dnihou Sniluvní stranou.

2, Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové poiiišení.
u kterélio strana porusiijíci Smlouvii měla nebo molila předpokládat, že při takovéinto porušení
Sniloiivy. s přihlédnutím ke všem okolnostein, by dnihá Smluvní strana neiněta zájem Smlouvii
uzavřít; zejména (avšak nikoliv vvliičně):

a) prodleni Zhotovitele s provedením Servisii o více než 14 dni:

b) v případě, že se kterékoliv prohlášeni Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako
iiepravdivé:

c) v případě, že na majetek druhé Smluvní strany je vedeno insolvenční r-ízení nebo Je
insolvenční návrli zamítnut proto, že inajetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčnřlio
řízeni,

IX. Závěrectiá ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem Jejího podpisu oběma Sniluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.. o registru smliiv. V souladu se zákoneni o registru sinluv
Zhotovitel souhlasí s uveřejněnim plného znění Smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.

2. Tato Smloiiva je vyhotovena ve dvoii stejnopisecli s platnosti originálu, přičemž každá Smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení,

3. Tato Smloiiva představuje úplné ujediiáni Smluvních stran. Ke zn-iěně této SmloLivy může dojít pouze
písemně. Neni-lí dodržena piseniná fornia dle tohoto ustanovení, je právní jednáni neplatné. Smliivní
stran\' nejsoii vázány právníni jednáníni. u něliož nebyla dodržena smluvená písemná forma.

4. Tam. kde Smlouva nestanoví jinak. poLižíje se pro posuzování práv a povinností Smluvních stran
zákon c. S9. 2012 Sb.. občansky zákoník.
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5. Smliivni strany prohlašiiji. že si Smloiivii přečetly, s jejim obsahem, kterv je projeveinjejich pravé a
svobodiK- vůle soulilasi a na důkaz toho. že neni uzavírána za napadne nevýliodiiycli podininek. ji
stvrziijí vlastnortičnínii podpisy.

6. Smluvili stran)' se dohodla. že Zhotovitel není oprávnén jakékoliv pohledávky vzniklé v souvislosti
s iizavrenim této Siiiloi]\'> postoiipit na třetí osobii. Tento zákaz se vztahiiie rovněž na zastaveni
pohledávek za Objednatelein či Jejich zatíženi.

7. Příloha c. l tvoří nedíliiou soitčást této Smlouvy.

V Ostravě dne 2022 V Praze dne 2022

Zhotovitel

Radek Subotník

prokurista společností

V Praze dne 2022

Zhotovitel

David Horák

prokuristtl společnosti
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