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Příloha č. 3c)

KuPNi sMLouvA č. (ıønxemm v en t 00)

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů, mezi:

RQL s.r.o.

Se sídlem: U Jelena 109/7, Havířov-Šumbark, 73601

ıčo: 25860020
Dıč: 0225880020
zapsána v obchodním rejstříku vedeném OR KOS Soudu v Ostravě oddíl C vložka 22696

bankovní spojení: Raifeissenbank č.0.: 8808880887/5500

Zastoupená: Lukáš Šiřina, jednatel
Kontaktní osoba:
(dále jen „prodávající")

a

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
sídlo: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

ıčoz 26001551
DIČ: C2699004900

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328

Zastoupená lng. Tomášem Slámou, MSc.ı předsedou správní rady

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označení rovněž jako „smluvní strana" či společně jako „smluvní strany“.

Preambule

1. Touto Smlouvou je realizován projekt kupujícího s názvem „Rozvoj a modernizace Zdravotní péče v ON Jičín“I
reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016349 (dále jen „Projekt“), najehož realizaci požádal kupující o dotaci
Z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 98 „Rozvojl modernizace a posílení odolnosti
páteřní sítě poskytovatelů Zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, specifický cíl 6.1 IROP - REACT-
EU" (dále jen „Dotační program“).

2. Z uvedeného Dotačniho programu byla kupujícímu prˇìslíbena podpora z Dotačniho programu v rozsahu 100
% Ze způsobilých výdajů projektu (dále jen „Dotace“). Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro
žadatele a příjemce podpory v lntegrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze
dostupná na www.strukturalni-fondy.cz (dále jen „Dotační pravidla").
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Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujícím k úhradě kupní ceny dle
této Smlouvy je nutné splnit Zejména následující povinnosti:

o dodržet Způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
0 dodržet sjednaný termín předání a převzetí Zboží.

Prodávající prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Prodávající se
Zavazuje dodat zboží a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby kupující Dotační pravidla mohl dodržet.
Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli Zvýše uvedených povinností může ohrozit a/nebo
Znemožnit čerpání Dotace kupujícím, a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou Dotaci či jeji část vrátit, a
dále Zaplatit sankce v podobě úroku Z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této
Smlouvy hrazené z Dotace.
Pokud dojde pro porušení jakékoliv Zpovinnosti prodávajícího, sjednaných touto smlouvou, Zdůvodu
pñčitatelného prodávajícímu kněkterému z důsledků popsaných v předchozí větě, Zavazuje se prodávající
uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména Zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část, či vrácenou Dotaci, či její
část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujícímu vdůsledku porušení povinností
prodávajícího vzniknou.
Tato smlouva se uzavírá v souladu se Zadávací dokumentací kupujícího, a to na Základě výsledku nadlimitní
veřejné zakázky na dodávky Snázvem: „Operační a vyšetřovací stoly - část 3: Stůl vyšetřovací
gynekologický s kolposkopem“ (dále jen „veřejná Zakázka"), Zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, v platném Znění (dále jen „ZZVZ“) a dále vsouladu
s Technickými specifikacemi Zboží, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky. Tyto
Technické specifikace Zboží tvoří přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných
oprávnění a povolení krealizaci předmětu veřejné Zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a
Schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejně zakázky, realizované touto
smlouvou, prověñl, že předložené podklady, týkající se předmětu smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky,
neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že Zboží je tak možno dodat Za jim nabídnutou
smluvní cenu, uvedenou v článku Ill. této smlouvy.

l.
Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou Zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt
vlastnické právo k němu, a to k:
1ks stolu vyšetřovacího gynekologického s kolposkopem (dále jen „přístroje“ nebo „Zboží“) a kupující
se na Základě této smlouvy Zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu
specifikovanou včl. lll. této smlouvy. Přesná specifikace Zboží je uvedena vpřílohách č. 1 a č. 2
(technické specifikace prodávajícím nabízeného Zboží) této smlouvy.

Prodávající je v rámci plnění této smlouvy povinen provést rovněž dopravu Zboží do místa dodání a
instalaci zboží vsouladu se Zadávací dokumentací veřejné Zakázky (včetně jejich příloh) a pokynů
kupujícího, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, instruktáže
Zdravotnickěho personálu a dalších služeb a činností, specifikovaných vpříloZe č. 2 této smlouvy.
Prodávající Se Zavazuje odevzdat kupujícímu Zboží způsobem dle odstavce 2. 2. této smlouvy, když
předmětem této smlouvy je dále likvidace obalového materiálu, vnichž bylo Zboží dodáno, včetně
vystaveni potřebných dokladů dle platné legislativy.
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Prodávající se Zavazuje dodat Zboží originální, nové, nerepasovaně a nepoužité. Prodávající Se Zavazuje
dodat kupujícímu Zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu S touto smlouvou, příslušnými
platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i
v Zemi výrobce Zboží.

Prodávající prohlašuje, že Zboži či doklady, se kterými bude Zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude
mít Za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.

Účel užití Zboží kupujícím bude umístění a polohování pacientů přı gynekologickém vyšetření a provádění
drobných úkonů.

Il.

Doba a místo dodání

Prodávající se Zavazuje předat Zboží kupujícímu do 150 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami na místo dodání:
Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, oddělení
gynekologie, konkrétní místnost blíže specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy.

O konkrétním termínu a času dodání musi prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího
minimálně 3 pracovní dny předem. O předání Zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany
Zavazují sepsat Předávací protokol, dle Závazného vzoru uvedeného vpříloze č. 3 této smlouvy.
Předávací protokol bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými
osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním Zníže uvedených pracovníků technického úseku a
pověřenou osobou Z místa dodání, tj. příslušného Zdravotnického oddělení, kam se bude Zboží (konkrétní
přístroj) dodávat.

Pověřeným Zástupcem prodávajícího je:

Pověřenými Zástupci kupujícího jsou:

o pracovníci technického úseku:

o pověřená osoba Z příslušného Zdravotnického oddělení, kam se bude přístroj dodávat:

- Oblastní nemocnice Jičín as., oddělení gynekologie:

Za řádné předání Zboží Se považuje:

a) jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického oddělení kupujícího specifikovaného
v předchozím odstavci 2. 1. této smlouvy; a

b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech
provozních testů a předepsaných Zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření
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deklarovaných technických parametrů (Zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené
právními předpisy České republiky); a

c) instruktáž Zdravotnického personálu (dle § 41 Zákona č. 89/2021 Sb., o Zdravotnických
prostředcích - dále jen „Zákon O ZP“); a

d) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži Zdravotnického personálu, a protokolu
opravňujícího provádět následné instruktáže Zdravotnického personálu v používání Zboží pro
určeného pracovníka kupujícího, pokud má prodávající ktakovému oprávnění prokazatelný
souhlas výrobce Zboží.

Pokud prodávající nemá k takovému oprávnění od výrobce souhlas, je povinen po dobu záruční
doby (24 měsíců) provádět instruktáže nově příchozího zdravotnického personálu na základě
prokazatelného vyžádání kupujícího, a to bez nároku na další úplatu nad rámec celkové kupní
ceny, přıčemž takto vyžádaných instruktážnich návštěv během Záruční doby bude maximálně 8
(osm); a

e) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event. které jsou kupujícím požadovány
pro pñpojení do IT infrastruktury, NlS - nemocniční informační systém, PACS - picture archiving
and communication system apod.) a které osvědčují technické požadavky na Zdravotnické
prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD,
nebo externím USB datovém úložišti), příslušné certifikáty nebo atesty osvědčující, že přístroj je
vyroben v souladu s platnými technickými normami, kopii prohlášení o shodě (CE Declaration of
conformity) a další dle Zákona o ZP; v případě zboží se Zdroji ionizujícího Záření i dokumentaci
dle Zákona č. 263/2016 Sb., atomový Zákon, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „atomový
Zákon"), a souvisejících prováděcích předpisů; a

t) provedení všech dalších souvisejících služeb a činnosti, specifikovaných v příloze č. 2 této
smlouvy; a

g) podpis Předávaciho protokolu o předání a převzetí Zboží pověřenými zástupci obou smluvních
stran postupem dle předchozího odstavce

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen Zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá Zboží vobjednaném množství
nebo druhovém složení, pokud zboží nebude vpředepsaně kvalitě a jakosti, nebo bude dodáno
vpoškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné kpřevzetí a řádnému užívání Zboží.
Nepřevzetím Zboží dle tohoto odstavce není kupující vprodlení spřevzetím zboží. Prodávající má
v takovém případě povinnost dodat bez Zbytečněho odkladu, nejpozději však do 15 pracovnich dnů ode
dne, kdy kupující Zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, Zboží nové, či dodat chybějící
Zboží v požadovaném množství, vsouladu Stouto smlouvou. Vtakovém případě se opakuje přejímací
řízení vnezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je vtakovém případě
splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě
prodlení prodávajícího s dodáním Zboží není tímto ustanovením dotčen.

Prodávající Odpovídá Za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je oprávněn
použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné Zakázky realizované touto
smlouvou, nedojde-li k jejich Změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož
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prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné Zakázky, realizované touto
smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel vdůsledku objektivně
daných okolností plnit veřejnou Zakázku v rozsahu, ve kterém se kjejímu plnění ve Smlouvě S
prodávajícím Zavázal), a to se Souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se Změnou tohoto
poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních
poddodavatelů, uvedených v nabídce prodávajícího, je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující
není Oprávněn Souhlas se Změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít. „Seznam jiných
osob_SeZnam poddodavatelů“ se specifikací jednotlivých rozsahů plnění prodávající vložil do Své nabídky
v rámci veřejné Zakázky a Současně tento seznam tvoří přílohu č. 5 těto smlouvy.

Prodávající se Zavazuje a je povinen Zajistit, že Zboží nebude Zatíženo výhradou vlastnického práva ve
prospěch jakékoliv třetí osoby.

Prodávající se Zavazuje pñ plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i
podmínky pro pohyb v místě dodání Zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

Ill.
Kupní cena zboží

Celková kupní cena Zboží je:

241 498 Kč bez 21 % DPH,

DPH ve výši 21% činí 50 714,58 Kč,

tj. 292 212,58 Kč včetně 21 % DPH.

Prodávající I plátcem DPH.

Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, Zahmující veškeré
náklady a činnosti, knimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména úhradu celních a správních
poplatků, vztahujících se ke Zboží, náklady na cestovné a případné ubytování techniků a instruktorů,
balné, dodání Zboží do místa dodání vč. dopravy, nakládky a vykládky a přemístění Zboží do místa
instalace pñ použití vlastní manipulační techniky prodávajícího, instalaci (montáž) Zboží a uvedení do
provozu, instruktáž Zdravotnického personálu, Záruku.

Kupní cena je uhrazena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod
variabilním Symbolem, uvedeným na jednotlivé faktuře.

Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na Základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad
musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o DPH), Zejména
pak musí obsahovat:

0 identifikaci prodávajícího a kupujícího,
0 datum vystavení faktury,
o popis plnění,
0 výši fakturované částky,
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0 den splatnosti,
0 označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,
ı variabilní symbol,
0 odvolávka na tuto Smlouvu,
o podpis osoby, oprávněné k vystavení účetního dokladu,
0 soupis příloh,
0 číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016349, název projektu: „Rozvoj a modernizace

Zdravotní péče v ON Jičín".

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání Zboží Způsobem die odstavce 2.1 ., resp. 2.
2. této smlouvy. Součásti faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí Zboží, podepsaný
pověřenými Zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem die odstavce 2.1. této )
smlouvy.

Vpřípadě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího
odstavce, je kupující oprávněn Zaslat ho ve lhůtě splatnosti Zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se Zaplacenim. Vtakověm případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od
opětovného Zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad
(faktura) musí být vystaven v české měně.

Kupujicí neposkytne prodávajícímu Zálohu na kupní cenu.

Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání
zboží, podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden na
faktuře. Za Zaplacení kupní ceny je považováno odeslání peněžních prostředků ve výši dle či. ||| odst. 3.1
této smlouvy na účet prodávajícího, uvedený na faktuře.

Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy neni Označen správcem daně za
nespoiehlivěho plátce a současně prohlašuje a zavazuje se Za to, že veškeré bankovní účty jim uváděné
při smluvním styku s kupujícím, Zejména účet prodávajícího, uvedený vzáhiavi této smlouvy, již byly
správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se Zákonem
o dani Z pñdané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní úče ").

V případě, že účet prodávajícího, uvedený ve faktuře, se ukáže být jiným než Spoiehiivým bankovním
účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový
doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat Zpět prodávajícímu
k vystavení nového řádného dokladu.

Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane, či se projeví jakákoliv Změna v prohlášeních, uvedených
vpředchozím odstavci, a/nebo nastane, či se projeví jakákoliv okolnost zakládající potenciální riziko
ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu Zákona o dani Z přidané hodnoty, bez
Zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co
možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího Z titulu ručení nevyZvaI k poskytnutí plnění Za
prodávajícího.

Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoliv okolnost, Zakládajíci riziko vzniku ručení Za
nezaplacenou daň prodávajícího, předpokládaná Zákonem o dani Zpřıdané hodnoty, Zejména že
prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespoiehlivý plátce, či prodávající
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bude žádat Splnění Závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn, nikoliv však
povinen využít institutu Zvláštního Způsobu Zajištění daně ve smyslu ust. § 109a Zákona O dani Z přidané
hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujíciho institutu obsaženého v budoucích
Změnách příslušného právního předpisu) a Zaplatit část svého Závazku odpovídající výši daně Z pñdané
hodnoty Zkonkrétniho Zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího.
Postup dle tohoto odstavce se považuje Za řádné splnění Závazkü kupujícího uhradit sjednanou kupní
cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

Příloha č. 4 obsahuje podrobnou cenovou nabidku prodávajícího, v niž je celková kupní cena dle odst. 3.1
této smlouvy Zpracována formou položkového rozpočtu pro účetní účely kupujícího, včlenění dle
jednotlivých, samostatně ocenitelných položek dodávky. Samostatně ocenitelnými položkami se vtomto
případě rozumí jednotlivé funkční celky nabízeného Zboží, které mohou pracovat autonomně (navzájem
nezávisle) a IZe je účetně Zařadit jako samostatná Zařízení. Samostatně ocenitelnou položkou není
v tomto případě např. instruktáž obsluhy, ani další související služby a činnosti.

N.

Nebezpečí škody na Zboží a vlastnické právo ke Zboží

Vlastnické právo i nebezpečí škody na Zboží přechází Z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a
převzetí Zboží dle této smlouvy.

V.

Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá Za veškeré vady včetně vad právních, které Zboží má vdobě jeho předání
kupujícímu, dále vady Zjištěné v obdobi mezi předáním zboží kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a
vady Zjištěné v Záruční době, a to bez ohledu na to, vjakém rozsahu provedl kupující prohlídku Zboží po
jeho převzetí a kdy mohly být vady Zjištëny, to vše Za podmínky, pokud kupující oznámil vadu v Záruční
době dle této smlouvy. Vadou Zboží se rozumí zejména odchylka v kvalitě dodávaného Zboží, nebo
odchylka proti objednanému druhu či množství, jakož i vada obalu, ve kterém je Zboží dodáváno.
Prodávající se Zavazuje, že Zboží si po dobu Záruční doby Zachová své vlastnosti vymezené touto
smlouvou, Zejména všechny vlastnosti, uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu Záruční doby
bude Způsobilé ke každodennímu použití. Záruční doba Za jakost dodaného zboží, tj. funkčnost Zboží jako
celku na celý předmět plnění dle této smlouvy, činí 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí Zboží
pověřenými Zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2.1. této smlouvy. V případě převzetí
Zboží s vadami Záruční doba počíná běžet až dnem odstranění posledni vady, Zjištěné při převzetí Zboží
s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a
odstraněním vady. Uvedená Záruční doba se poskytuje také na práce a ty části Zboží, které se stanou
součástí Zboží v důsledku provedení Záručnich oprav (tj. na vyměněné náhradní díly, obaly Zboží apod).

Pro spotřební materiál a součásti Zboží (přístroje), které maji vlastní Záruční listy, je Záruční doba
Stanovena v délce v nich vyznačené. Na takové díly a spotřební materiál se délka Záruční doby, uvedená
vodst. 5.1. této smlouvy, nevztahuje a seznam těchto dílů a spotřebního materiálu předá prodávající
kupujícímu společně s ostatní uživatelskou dokumentaci dle odst. 2.2 pism. e) této smlouvy.

Prodávající se Zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad Zboží, tj. uvedeni Zboží do stavu plné
využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dilů a provádět standardní
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vylepšení Zboží dle pokynů výrobce. Prodávající se Zejména Zavazuje k tomu, že oprava bude prováděna
Výhradně pracovníky osoby provádějící servis, splňujícími požadavky § 46 odst. 2 Zákona o ZP.

Požadavek na odstranění vady Zboží, které se vyskytnou v Záruční době, kupující uplatní u prodávajícího
bez zbytečného odkladu po jejich Zjištění, nejpozději však posledni den Záruční doby, a to písemně, nebo
na e-mailovou adresu prodávajícího (dále jen „reklamace“). | reklamace učiněná
kupujícím poslední den Záruční doby Se považuje Za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis
vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a Způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je
oprávněn požadovat odstranění vady:

o opravou, je-Ii vada timto způsobem Odstranitelná; nebo
0 dodáním nového plnění, je-Ii vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která

brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
o Slevou Zceny vadné věci, je-Ii vada opravou Sice neodstranitelná, avšak tato vada není

podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu Záruční doby na přístroji nejméně podruhé, nebo vzniknou-
li na jednom přístroji v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat
odstranění vady dodáním nového Zboží, nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá
různá či poslední vada je vada odstranitelná opravou.

Vpřípadě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že reakční doba servisního technika do
započetí činnosti, směřující k analýze a odstranění Závady, bude maximálně do 6 hodin v pracovních
dnech od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu.

V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající Zavazuje, že doba nástupu servisního technika na
opravu bude maximálně do 48 hodin v pracovních dnech od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to
v místě instalace vadného Zboží (přístroje).

Jde-li o vadu odstranitelnou, Zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady
nejpozději do 24 hodin vpracovních dnech od nástupu servisního technika na opravu, jedná-li se o
opravu bez potřeby zajištění náhradního dílu, resp. do 10 pracovních dnů od nástupu servisního
technika na opravu, jedná-li se o opravu s potřebou obstarání náhradního dílu, postupem dle odstavce 5.4
této Smlouvy.

V případě, že charakter, Závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit,
může být písemně dohodnuta pñměřeně delší lhůta. Vtakovém případě se prodávající zavazuje, že
poskytne kupujícímu nejpozději do 24 hodin v pracovních dnech od uplynutí lhůty kodstranění vady až
do doby úplného vyřízení reklamace náhradní Zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, a to bezplatně.
Dovoz a odvoz náhradního Zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

Ukáže-Ii se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje Se prodávající bez zbytečného odkladu o
této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání
v užívání věci nebo Znemožňuje její užívání, Zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším
termínu bezplatně náhradní Zboží (přístroj), nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění
reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu Zboží na kupujícího.

Náhradní Zboží (přístroj) musí Splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož
i další specifikace a podmínky, stanovené touto smlouvou pro původně dodaný přístroj, pñ Zachování
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totožných či lepších parametrů. Vtakovém případě počíná běžet na náhradní přístroj nová Záruční doba
dle odstavce 5.1 této Smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci
v souladu s příslušnými právními přepisy původně dodaného přístroje a dodávku náhradního přístroje, Za
podmínek dle této Smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů, hradí prodávající.

l vpřipadech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit - vtakovém případě
prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže,
že se jednalo o neoprávněné reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na Odstranění vady od
kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, je kupující Oprávněn ověřit oprávněnost reklamace
Znaleckým posudkem, který si Za tím účelem obstará. Bude-li reklamace tímto Znaleckým posudkem
označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamovaně vady i Znaleckého posudku
prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování
Zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněné, je kupující povinen uhradit
prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněné reklamovaně vady.

Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vady odstranit, je kupující
oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen
kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u
prodávajícího. V případech, kdy Ze Záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze
autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný Zásah je spojen se Ztrátou práv Ze ZárukyI smí kupující
vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

Prodávající je povinen v rámci odstranění vad Zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a
materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (Schválené) výrobcem Zboží, nedohodnou-li se
Strany výslovně jinak.

Prodávající Se Zavazuje provádět v době Záruky bez vyzvání kupujícím:

o výrobcem předepsané kontroly a prohlídky,

ı periodické bezpečnostně technické kontroly dle § 45 Zákona o ZP, vintervalech dle doporučení
výrobce,

a Za tim účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál, nutný k provádění výše uvedených kontrol
a prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku
kupujícího.

Prodávající bude shora uvedené činnosti provádět bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané kupní
ceny.

Další práva kupujícího, vyplývající Ze Záruky Za jakost dle obecných právních předpisů, Zejména §§ 2113
a násl. občanského zákoniku, nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

Další práva kupujícího Zvadného plnění dle obecných právních předpisů, Zejména §§ 2099 a násl.
občanského Zákoníku, nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

VI.
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Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

Prodávající je povinen k náhradě veškeré újmy Způsobené vadou Zboží - přístroje, a to včetně případné
újmy na Zdravi, životě, či majetku Osob.

Prodávající je povinen Zajistit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku vareálu
kupujícího, jsou-li tato dotčena dodáním zboží prodávajícího.

Prodávající odpovídá Za veškeré újmy, Způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím pñ plnění
této Smlouvy, a Zavazuje se je nahradit.

Prodávající je povinen k náhradě újmy Způsobené činností Svých poddodavatelů.

Prodávající je povinen k náhradě újmy Způsobné okolnostmi, které maji důvod v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které prodávající použil.

Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti Za škodu, Způsobenou svojí činnosti
v souvislosti s dodávkou Zboží kupujícímu nebo třetím osobám, s pojistnou částkou minimálně ve výši
kupní ceny bez DPH, uvedene výše v této smlouvě v článku lll. odst. 3.1, na jednu pojistnou událost, a
Zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Náklady na pojištění nese prodávající a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Potvrzení o těchto pojištěních
prodávající předkládá před uzavřením smlouvy a v době trvání této smlouvy je povinen na výzvu
kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o jejich platnosti a rozsahu.

Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci, související s realizací Projektu, včetně
účetních dokladů, minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.

Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci, související
s realizací Projektu, Zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finančni správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořıt výše uvedeným
osobám podminky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu, a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost.

Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) Zák. č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole ve veřejné
správě, ve Znění pozdějších předpisů, Spolupůsobit pñ výkonu finančni kontroly, mj. umožnit řídícímu
orgánu přístup i k těm částem nabidek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle
Zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to Za předpokladu,
že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. Zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve
Znění pozdějších předpisů).

VII.
Sankce
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Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat Zboží řádně a včas povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % Zcelkové kupní ceny Zboží včetně DPH, a to Za každý i
Započatý den prodlení.

Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.5 až 5.7 této
smlouvy Zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý i započatý den prodlení, Za
každý jednotlivý případ prodlení.

Prodávající je povinen Zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč Za každý i Započatý den
prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 6.6 této Smlouvy.

Prodávající je povinen Zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, ukáže-li se
jakékoliv jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.

Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody
v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne
doručení výzvy kupujícího k její úhradě.

Kupující se Zavazuje pro případ prodlení s úhradou jakékoliv Oprávněně vyfakturované částky uhradit
prodávajícímu Zákonný úrok Z prodlení Z dlužné částky, Za každý Započatý den prodlení súhradou
dlužné částky.

VIII.
Platnost a účinnost smlouvy, registr smluv

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.

Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem ke Zveřejnění soukromoprávních Smluv
v registru smluv.

Prodávající barevně označil (jiným, nežli žlutým podbarvením) vtextu této smlouvy pasáže, obsahujíci
obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve Znění pozdějších předpisů, které budou pro účely Zveřejnění znečitelněny.

IX.
Ukončení smlouvy

Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části Odstoupit vedle případů, sjednaných vjiných
ustanoveních této smlouvy (Zejména dle odstavce 5.4. této smlouvy), a důvodů, Stanovených v zákoně,
pokud:

a) je prodávající v prodlení s dodáním Zboží či jeho části po dobu delší než 15 pracovních dnů;

b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoliv jiné povinnosti či Závazku, plynoucího Z této smlouvy,
delším než 5 pracovních dnů (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani
v přıměřené lhůtě, určené kupujícím, po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;

c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího, uvedené vodstavci 6.6 této smlouvy, nebo
pojištění prodávajícího pozbyde platnosti;
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d) bude vůči prodávajícímu Zahájeno insolvenční řízení, nebo jiné obdobné řízení;

e) bude vůči prodávajícímu Zahájeně exekuční řízení, či řízení o výkon rozhodnuti, nebo řízení
k vymoženi částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu;

f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace, nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto
soudem.

Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud bude ze strany poskytovatele Dotace Z důvodů
na straně prodávajícího Zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujícího, nebo kupujícímu nebude
Ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoliv její část, nebo bude Dotace či její část
kupujícímu odebrána.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se
Zaplacenim po právu vyfakturované kupní ceny Zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů,
přičemž kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a
k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující Obdržel písemnou výzvu
prodávajícího k úhradě.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky
Z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní Straně. V takovém případě jsou Strany
povinny provést vypořádání a vrátit Si vše, co podle této Smlouvy od druhé smluvní strany dostaly,
přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté Zboží dle této Smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo Si jej ponechá.
Ponechá-li Si kupující Zboží, poskytnuté dle této smlouvy, nebo jen jeho část, není prodávající povinen
vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu
újmy nebo Smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.
Vyšší moc

Smluvní Strany jsou Zbaveny odpovědnosti Za částečné nebo úplné neplnění povinnosti, daných touto
smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti,
Způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy
povinná strana byla v prodlení s plněním Své povinnosti, nebo vznikla Z jejich hospodářských poměrů.

Pro účely tohoto ustanovení Znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo
kontrolu smluvní Strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat pñ uzavření smlouvy a která
jí brání v plnění Závazků, vyplývajících Z této smlouvy. Takové události mohou být na Základě dohody
Smluvních Stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, Záplavy, epidemie, karanténni omezení,
dopravní embarga, místní a podnikové Stávky, generální stávky, stávky celého průmyslového odvětví,
výpadky v dodávce energie, výpadky ve výrobě Způsobené globálním nedostatkem komponentů na trhu,
dlouho trvající nepříznivé klimatické jevy apod. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuji chyby nebo
Zanedbání Ze Strany prodávajícího. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenaStalo Z
důvodů Shora uvedených.
O vzniku situace vyšší moci a jejich příčinách uvědomí smluvní strana, odvolávajíci Se na vyšší moc,
neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-
mailem S následným potvrzenim doporučeným dopisem. Stejným Způsobem bude druhá Smluvní strana
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní Strana, odvolávajíci
se na vyšší moc, druhé Smluvní Straně důvěryhodný důkaz O této skutečnosti.

BeZ ohledu na jiná ustanovení této smlouvy prodávající nenese odpovědnost Za škodu nebo Ztrátu na
Zboží nebo na vlastnictví kupujícího, Způsobenou válkou, nepokoji, nebo operacemi válečného
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charakteru, invazi, občanskou válkou, revoluci, nastolenim civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými
činy, konfiskaci a Znárodněnim, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořenim a tlakovou vlnou,
negativně ovlivňujícími provedeni předmětu plnění smlouvy v Ceské republice a které jsou mimo vliv
prodávajícího a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacim trhu.

Každá Z obou smluvních stran je Oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení bud' Zcela,
nebo Zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci, uvedené v tomto článku smlouvy, trvají u druhé smluvní strany
déle než 2 (dva) měsíce.

XI.

Zvláštní ustanovení

Neni-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo Zrušit pouze písemnou dohodou
(dodatkem) smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou, nežli písemnou, se nepřipouští, a to
s výjimkou Změny pověřené osoby Ztéto smlouvy. Změnu pověřených osob Ze smlouvy je příslušná
smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným Sdělenim druhé smluvní straně.

Pisemnou formou uzavření smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí pouze písemnost vlistinné
podobě, opatřené Za podmínek uvedených v § 561 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, podpisy osob jednajicich Za smluvní strany. Možnost uzavření smlouvy formou dle
§ 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, se vylučuje.

Pokud není sjednáno ve smlouvě jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním
řádem, Zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským Zákonikem, ve Znění pozdějších předpisů.
Smluvní Strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi Zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru Smluvních Stran aplikovala.

Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, Za kupujícím,
která vznikne na Základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani kní Zřidit smluvní zástavní právo,
ani postoupit svoje smluvní postaveni Z této smlouvy na třetí osobu.

Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn Započíst si jakoukoliv svoji peněžitou
pohledávku Za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek Získaných postoupenim, vůči
jakékoliv peněžité pohledávce kupujícího Za prodávajícím.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je, nebo se stane neúčinné, Zůstávají ostatni ustanovení
této smlouvy účinná. Strany se Zavazuji nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným,
účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního,
neúčinného.

Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu nebo doporučenou poštou. Zasílaci
adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zasílaci adresa může být jednostranně písemným
oznámením příslušné smluvní strany Změnëna s účinky od dne doručení takového písemného
Oznámení. Zásilka se považuje Za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne Zásilku převzít,
nebo ji nevyzvedne ve lhůtě, stanovené držitelem poštovní licence. Vtakovém případě se Za den
doručení považuje prvni den uložení Zásilky u provozovatele poštovní licence.

Smluvní strany se Zavazuji, že jakékoliv spory, vyplývající Z této smlouvy, budou řešit nejprve smírně.
Za tim účelem se Zejména Zavazuji podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasnosti a v případě
potřeby Se setkat Za účelem smirného urovnáni sporu. Pokud by nevedla smirná jednání kvyřešení
sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory
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vznikající Z této smlouvy a V souvislosti s ni budou rozhodovány s konečnou platností u Obecných soudů
České republiky dle sídla kupujícího v době Zahájení soudního řiZeni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž kupující obdrží dva a prodávající jedno
vyhotovení.

Účastníci potvrzují, Že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají kni pñpomínek a tuto uzavírají
svobodně, vážně, vědomi Si všech jejich důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašuji, že tuto smlouvu
podepsali jako Osoby oprávněné Za strany jednat a tyto zavazovat.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1_Technická specifikace /jedná se o přílohu, vyhotovenou výrobcem, prodávajícím,
distributorem nebo jinou osobou, v českém jazyce, kterou prodávající vložil do své
nabídky v rámci veřejné Zakázky/_

Příloha č. 2_Technické podmínky /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 20) Zadávací dokumentace
veřejné Zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné
Zakázky/.

Příloha č. 3_Závazný vzor Předávaciho protokolu, který tvořil Přílohu č. 3 této smlouvyjiž V Zadávací
dokumentaci veřejné Zakázky.

Příloha č. 4_Po|ožkový rozpočet, kteıý vyhotovil prodávající před podpisem této smlouvy.
Příloha č. 5_Seznam jiných osob_SeZnam poddodavatelùı který tvořil přílohu č. 50) zadávací

dokumentace veřejné Zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci
veřejné Zakázky.

Prodávající: Kupující:

vHaviřøvëdne 18.10.2022 ičinê dne Žít ltl. 2022

V
Lukáš Šiřina lng. Tomáš Slámal MSc.
jednatel RQL s.r.o. předseda správní rady
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v i _TW“ uow“ v A
Potvrzení přijaté objednávky 1 017853
Ze dne: 05.05.2022 Vaše objednávka:

Dodavatel:

RQL S.r.o. tel: 00420 603822964
U Jelena 109/7
73601 Havířov fax: 00420 596884575
WWW.RQL.CZ
email RQL@RQL.CZ mob: +420 603 822 964

IČO: 25860020 mob: +420 604 232 797
DIČ C225860020

Objednal: Přüemce:

Oblastní nemocnice Jičín a.s. Oblastní nemocnice Jičín a.S.

Bolzanova 512 Bolzanova 512

506 43 Jičín 506 43 Jičín

Česká republika Česká republika

tel: tel1:
email email

Kontakt: Kontakt:

Termín dodání: 04.11.2022 Doprava: Dodavatelem Vystavil: Lukáš Šiřina

zákaznfl< CZ+SK

Kód; MnožstvíDPH% cena/mj pc s DPH/mj celkem Celkem S DPH

G 06 07 GOLEM SET - gynekologický a urologický Zákrokový stůl 1.00 21 111 499.00 134 913,79 111 499,00 134 913,79 CZK

Výr.čisl. Pracovní plocha rozdělena na sedák s výřezem, opěradlo a manuálně nastavitelný hlavový dfl. Ovládání všech elektropohonù
095792/G nožními spínači na spodním rámu. Kompletní výbava pro ambulancí a drobné zákroky: EUROlišty kolem sedáku a opěradla, nástupní

sch ùdek, nerezová miska, madla pro pacienta, držák papírové role. Nosnost 150 kg. Výška nastavitelná elektropohonem 640 - 940
mn'ı` nastaveni sklonu opěradla elektropohonem 0°+ 80°, nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem 0°+ 20°.
Elektronika umožňuje naprogramovat 3 pracovní polohy.
Včetně Zásuvného nerezového tácu.
Včetně LED lampičky na ohebném krku.
Včetně držáku kolposkopu pro PRAVOU ruku lékaře
Včetně PBTK po dobu záruky.
Včetně dopravy, montáže a instalace.
Termín dodánido 12 týdnů.

REACT-EU 69
- spodní rám nožičkový
- Šauty
- koženka bez určení barvy
- ovládání šlapky na spodním rámu(6ET)
- Miska bez odtoku

K 01 02 kolposkop OPTOMIC OP-CZ bez stativu 1,00 21 129 999,00 157 298,79 129 999,00 157 298.79 CZK

Prvotřídní provedenioptícké i mechanické části a jednoduchá obsluha.
Stereoskopická binokulárni hlava, okuláry s dioptrickou korekcí obou oči, velké Zorné pole a aretace kloubů. Pohodlné nastaveni
výšky jednou rukou, vyvážené rameno ajemná fokusace. Přesné zobrazenís velkou hloubkou ostrosti.
Výkonný Zdroj LED bez nutnosti výměny žárovek. nastaveni intenzity osvětlení a Zelený filtr.
3 krokové zvětšení (až 10x).

Kolposkop lze dodat k upevnění na stůl GOLEM nebo v provedení se Zemnim stativem. Pro upevnění kolposkopu na stůl je nutno
vyspecifikovat Z příslušenství držák kolposkopu a uvést, na kterou Vaši ruku ma' být kolposkop upevněn.
Možnost doplnění o digitálnífotoaparát s rozlišením 20 Mpix.

Celkem ve měně:



` Nemocnice
Ň' Jičín

Příloha ř. Zc] zadávací dokumeníag

Igghflické podmínfl

Zakázka: Operační a vyšetřovací stoly
Část 3: Stůl vyšetřovací gynekologický s kolposkopem

Kddoveˇ označení zdravolnické technologie v projektu REACT-EU: 69. 71

Zadavatel: Oblaslní nemocnice Jičín as., Bolzanova 512, Valdickë Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551

Hodnoml

za kro kovy' slůl, vhodný do

Pracovní plocha obsahuje samoslalný hlavový segment, naslavllelný plynovou pružinou (Hodnoceným
bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO I NE" údaj

, obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. ANO
dokumentace. V případě. že účastník uvede "NE"` neobdrií žádný bod. Tato položka ie součástí

- víz bod 14. Zadávací
560 mm

z

uvede ve sloupci s názvem "ANO ł NE" údaj "ANO", obdı-Zi v rámci tohoto dílčího hodnoíiciho
celkem 1D bodú dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník

"NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má oznaceni

o.

podpěry nohou pıcíenlky, čalouněné. jednoduše snimatelné.

návod k obsluze v ČJ

měsíců

a íntervalech

na a s
prací a služeb kjakémukoliv poškození nebo narušení stávajícím podlah, krytin, výtahů, stavebních

instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vznike' závady opıavit a uvésl vše do původního Stavu na

Poznámka: Tento dokument bude lvoñl přílohu č. 2 kupní Smlouvy.

V Havířově dne 18.10.2022:

Slránka 1 Z 1
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Potvrzení přijaté objednávky 1 017853
Ze dne: 05.05.2022 Vaše objednávka:

Dodavatel:

RQL s.r.o. tel: 00420 603822964
U Jelena 109/7
73601 Havířov fax: 00420 596884575

WWW.RQL.CZ

email RQL@RQL.CZ mob: +420 603 822 964

IČO: 25860020 mob: +420 604 232 797

DIČ CZ25860020

Objednal: Příjemce:

Oblastní nemocnice Jičín a.s. Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Bolzanova 512 Bolzanova 512

506 43 Jičín 506 43 Jičín

Česká republika Česká repuhıika

tel: tel1:
email email

Kontakt: Kontakt:

Termín dodání: 04.11.2022 Doprava: Dodavatelem Vystavil: Lukáš Šiřina

zákaznfl< CZ+SK

Kód: MnožstvíDPH% cena/mj pc s DPH/mj celkem Celkem S DPH

G 06 07 GOLEM SET - gynekologický a urologický ZákrokOvý Stůl 1,00 21 111 499,00 134 913,79 111 499.00 134 913,79 CZK

Výr.číSI. Pracovní plocha rozdělena na sedák s výřezem, opěradlo a manuálně nastavitelný hlavový dfl. Ovládání všech elektropohonů
095792/G nožními spínači na spodním rámu. Kompletní výbava pro ambulanci a drobné Zákroky: EUROIišty kolem sedáku a opěradla, nástupní

schúdek, nerezová miskaI madla pro pacienta. držák papírové role. Nosnost 150 kg. Výška nastavitelná elektropohonem 640 - 940
mm, nastavení sklonu opěradla elektropohonem 0°+ 80°, nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem 0°+ 20°.
Elektronika umožňuje naprogramovat 3 pracovni polohy.
Včetně zásuvne'ho nerezového tácu.
Včetně LED lampičky na ohebném krku.
Včetně držáku kolposkopu pro PRAVOU ruku lékaře
Včetně PBTK po dobu Záruky.
Včetně dopravy, montáže a instalace.
Termín dodánído 12 týdnůA

REACT-EU 69
- spodní rám nožičkový
- Šauty
- koženka bez určení barvy
- ovládání šlapky na spodním rámu(6ET)
- Miska bez odtoku

K 01 02 kolposkop OPTOMIC OP-CZ bez Stativu 1,00 21 129 999,00 157 298,79 129 999.00 157 298,79 CZK

Prvotřídní provedení optické i mechanické ćásti a jednoduchá obsluha.
Stereoskopická bínokulární hlava, okuláry s dioptrickou korekci obou očí, velke' zorné pole a aretace kloubů. Pohodlné nastavení
výšky jednou rukou, vyvážené rameno ajemná fokusace. Přesné Zobrazení s velkou hloubkou ostrosti.
Výkonný Zdroj LED bez nutnosti výměny žárovek, nastavení intenzity osvětlení a Zelený filtr.
3 krokové Zvětšení (až 10x).

Kolposkop lze dodat k upevnění na stůl GOLEM nebo v provedení se Zemním stativem. Pro upevnění kolposkopu na stůl je nutno
vyspecifikovat Z příslušenství držák kolposkopu a uvést, na kterou Vaši ruku má být kolposkop upevněn.
Možnost doplnění o digitálnífotoaparát s rozlišením 20 Mpix.

Celkem Ve měně: 241 498,00 292 212,58 CZK



Příloha č. 5c) Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů

Seznam jiných osob I Seznam poddodavatelů

ZÁKLADNÍ I'JDAJE o vEŘEJNÉ ZAKÁZcE

„Operační a vyšetřovací stoly - část 3: Stůl
vyšetřovací gynekologický s kolposkopem“Název:

Nadlimitní veřejná Zakázka, Zadávaná formou otevřeného řízení
dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání Veřejných ZakáZek, ve Znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Jiná osoba č. 1, kterou ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ prokazujeme splnění určité části
kvalifikace:

Obchodní firma:

Sídlo/místo podnikání:

IČO:

DIČ:
Kontaktní osoba:
(jméno, telefon a/nebo e-mail)
Část technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti, jejíž splnění prokazujeme
prostřednictvím jiné osoby1.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ úDAJE

Poddodavatel č. 1I kterému hodláme zadat část plnění veřejné zakázky:

Obchodní firma:

Sídlo/místo podnikání:

IČO:

Dıč:
Kontaktní osoba poddodavatele:
(jméno, telefon a/nebo e-mail)

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodláme
poddodavatelì zadat:2

1 Nepoužìjete-li tabulku proškrtněte. Použíjete-li , tabulku nakopírujte.
2 Nepoužijete-IÍ , tabulku proškrtněte. Použijete-Ii tabulku nakopírujte.
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% finanční podíl z nabídkové ceny účastníka:

Jako účastník veřejné Zakázky čestně prohlašuji, že vzadávacím řízení a pro plnění shora uvedené
veřejné Zakázky:

b) nebudu Využívatjiné osoby ve Smyslu ustanovení § 83 ZZVZ, ani poddodavatele.3

V Havířově dne 18.10.2022

Lukáš Šifina, jed e/ RQL S.r.0.

3 Upravte dle Skutečností. Nehodící Se, škrtněte/vypust'te.
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