
KZ12_FOOO13 Rámcová dohoda

RÁMcovÁ DoHoDA
uzavřená V souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání Veřejných zakázek, Ve Znění pozdějších
předpisů, V sou/adu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, Ve Znění

pozdějších předpisů (dá/e jen „občanský zákoník“) a na základě Veřejné Zakázky s názvem
„REACT-EU 98 a 99 - Nemocniční lůžka s příslušenstvím včetně antidekubitních matrací pro

Krajskou Zdravotní, a.s.“, a to část 2 s názvem „Nemocniční lůžko ARO s příslušenstvím a
antidekubitní matrace“

Snfluvnísüany
Kupující:
Krajská Zdravotní, a. s.
se Sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
Zastoupena,
bank. spojení:
IČO: 25488627
DIČ: czz5488627

Prodávající:
L IN E Tspol. s r.o.
se Sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 163
Zastoupení: ředitel obchodu ČR - na Základě plné moci
bank. spojení:
IČO: 00507814
DIČ: c200507814

I l. Účeldohody
Učelem této rámcové dohody je Zabezpečit řádné a včasné dodávky předmětu plnění pro
kupujícího. Předmět rámcové dohody souvisí s realizací projektů:

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici
Děčín

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016365

Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263

Přístrojové vybavení nemocnice Most
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322

Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016320

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP'a kardiochirurgie včetně vybavení v
Masarykově nemocnici v Ustí nad Labem

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016323

Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337

Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376,

které jsou podpořeny Z 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v
Ustí nad Labem
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CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660

který je podpořen Z 99. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

II. Předmět dohody
1. Smluvní Strany upravují touto rámcovou dohodou vzájemné závazkové vztahy vznikající při

uSkutečňování jednotlivých dodávek nemocničních lůžek pro intenzivní péči, reSuScitačních lůžek,
aktivních a pasivních antidekubitních matrací, a S tím Souvisejícího příslušenství (dále jen „předmět
plnění“ nebo „zboží“). Tato dohoda tvoří Spolu S ustanoveními občanského zákoníku právní rámec
jednotlivých konkrétních kupních smluv vznikajících při dodávkách předmětu plnění a upravuje
základní podmínky a způsob uzavírání těchto smluv.

2. Prodávající se zavazuje na základě této dohody a za podmínek v ní Sjednaných zajišt'ovat
aprůběžně dodávat dle potřeb kupujícího předmět plnění blíže specifikovaný v příloze č. 1
(Specifikace předmětu plnění) této rámcové dohody a kupující se zavazuje předmět plnění převzít
a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši a způsobem uvedeným dále v této
rámcové dohodě.

3. Jednotlivé dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě jednotlivých objednávek
vystavených kupujícím. Uzavřením této rámcové dohody nevzniká mezi prodávajícím a kupujícím
výhradní (exkluzivní) vztah ohledně předmětu plnění, ani povinnost kupujícího odebrat od
prodávajícího konkrétní objem předmětu plnění.

III. Cenová ujednání
1. Kupní cena za jednotlivé dodávky předmětu plnění bude Stanovena na základě ceny za jeden kus

(MJ) předmětu plnění bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“) uvedené v příloze č. 2 této
rámcové dohody, a tojako násobek ceny za jeden kus (MJ) předmětu plnění a odebraného množství
kusů (MJ). Tato kupní cena bude prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění navýšena o
daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

2. Kupní cena určená postupem podle odstavce 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady
prodávajícího spojené S plněním jeho závazku z této rámcové dohody a je cenou nejvýše
přípustnou.

3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat tyto údaje:
- název veřejné zakázky, ke které se rámcová dohoda vztahuje,
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené rámcové dohody),
- IČ Stran dohody,
- den dodání,
- udání ceny objednávky (jednotlivé položky)
- údaje o dani z přidané hodnoty,
- číslo dodacího listu a datum jeho podpisu oprávněnou osobou (dodací list bude jeho přílohou),
- lhůtu Splatnosti,
- údaj o místě dodání předmětu plnění dle článku IV. odst. 1 rámcové dohody
- název projektu a registrační číslo projektu (dle místa dodání):

Nový pavilon Emergency včetně operačních Sálů, centrální Sterilizace a JIP v Nemocnici
Děčín
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016365

Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263

Přístrojové vybavení nemocnice Most
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322
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Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016320

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v
Masarykově nemocnici v Ustí nad Labem
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016323

Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337

Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376

Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici
v Ustí nad Labem
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660

4. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven pro každé dodací míSto Zvlášt'. K daňovému dokladu
(faktuře) muSí být přiložen/y kupujícím potvrzený/é dodací liSt/y S cenou Za jeden kus (MJ)
dodávaného předmětu plnění.

5. Veškeré daňové doklady (faktury) jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení kupujícímu. Za
Zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v Záhlaví
této rámcové dohody.

6. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn
Zaslat ho ve lhůtě Splatnosti Zpět prodávajícímu k doplnění, či opravě aniž Se tak dostane do
prodlení. V takovém 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.

IV. Dodací podmínky, podmínky objednávky

1. Prodávajícíje povinen dodat objednaný předmět plnění na adresy (míSta dodání):

° Krajská Zdravotní, a.S. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.Z., Sociální péče

3316/12A, 401 13 ÚStí nad Labem;

° Krajská Zdravotní, a. S. - Nemocnice Děčín, o.Z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín ll;

° Krajská Zdravotní, a. S. - Nemocnice Most, o.Z., J. E. Purkyně 270, 434 64 MoSt;

' Krajská Zdravotní, a. S. - Nemocnice Most, o. Z., oddělení následné péče Zahražany, Jana Žižky

1304, 434 01 Most;

° Krajská Zdravotní, a. S. - Nemocnice Teplice, o.Z., DuchcovSká 53, 415 29 Teplice;

° Krajská Zdravotní, a. S. - Nemocnice Chomutov, o.Z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov;

° Krajská Zdravotní, a.S. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.Z., oddělení následné

péče Ryjice - Ryjice 1, 40331 Ryjice;

° Krajská Zdravotní, a.S. - Nemocnice Litoměřice, o.Z., Žitenická 2084, 41201 Litoměřice;

° Krajská Zdravotní, a.S. - Masarykova nemocnice v ÚStí nad Labem, o.Z., pracoviště Rumburk,

U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk.

2. Kupující je oprávněn provádět jednotlivé objednávky písemně, Zpravidla elektronicky pracovníkem
Střediska Zásobování prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu prodávajícího, případně
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu prodávajícího uvedenou v Záhlaví této dohody.
Prodávající má povinnost bez Zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, jakoukoli ZaSlanou
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objednávku potvrdit na emailovou adresu, Z níž byla objednávka odeslána. V případě, že byla
objednávka zaslána poslední pracovní den v týdnu po 12:00 hod., je prodávající povinen takovou
objednávku potvrdit nejpozději následující pracovní den do 12:00 hod.

3. Kontaktní osobou prodávajícího pro účely objednávek je
mail:

4. Prodávající se Zavazuje předat předmět plnění kupujícímu na kupujícím specifikovanou adresu
(místo dodání) ve smyslu článku IV. odst. 1. rámcové dohody nejdéle do 8 týdnů po obdržení
jednotlivé objednávky. O termínu dodání je prodávající povinen informovat kupujícího na email,
Z něhož byla objednávka odeslána, minimálně 3 pracovní dny před dnem dodání.

5. Prodávající prohlašuje, že ručí při obvyklém užívání Za kvalitu, bezpečnost a funkci dodaného Zboží
24 měsíců od data předání Zboží.

6. Za předání Zboží při každé dodávce se považuje:
a. jeho dodání na adresu určenou v objednávce,
b. montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověřeníjeho funkčnosti, provedení všech

provozních testů a Zkoušek (ZDS, výchozí elektrorevize (kontrola elektrické
bezpečnosti), prvotní metrologické ověření výrobce, atd.) dle platné legislativy,
provedení všech předepsaných přejímacích Zkoušek a testů, ověření deklarovaných
technických parametrů,

c. instruktáž/proškolení Zdravotnického personálu a pracovníka Odboru obslužných
klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího dle § 41 Zákona č. 89/2021 Sb., o
zdravotnických prostředcích a o Změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o
změnách některých souvisejících Zákonů (zákon o léčivech), ve Znění pozdějších
předpisů (dále jako „Zákon o Zdravotnických prostředcích“) nebo dle § 61 odst. 2 Zákona
č. 268/2014 Sb., o diagnostických Zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „Zákon in vitro“), včetně vystavení protokolu o
instruktáži/proškolení,

d. pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět
následné instruktáže zdravotnického personálu v používání Zboží,

e. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím
požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují
technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém
jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující,
že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii
prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle Zákona o zdravotnických prostředcích,

f. podpis protokolu o předání zboží pověřenými Zástupci obou smluvních stran (dále též
„předání Zboží“),

g. likvidace obalového materiálu.

7. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení Zboží do provozu. V
případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede Zboží do provozu a uvede zboží do provozu
sám, nebude mu Ze strany prodávajícího poskytnuta Záruka Za jakost zboží.

8. Protokol o převzetí Zboží a o Zprovoznění přístroje musí být podepsán pracovníkem OOKC
kupujícího, v opačném případě není plnění dodávky považováno Za úplné a nelze se domáhat
úhrady kupní ceny.

9. Pověřenými zástupci kupujícího pro tyto účely jsou tito pracovníci OOKC:
O pro Kraiskou Zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o.z., včetně oddělení následné péče

Zahražany -

O pro Kraiskou Zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.Z. -

O pro Kraiskou Zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.Z. -

O pro Kraiskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Teplice, o.Z. -

O pro Kraiskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici Ústí nad Labem, o.Z., včetně oddělení
následné péče Rviice - il:
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

O pro Kraiskou Zdravotní, a.s. - Nemocnici Litoměřice, o.Z

O pro Kraiskou Zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., - pracoviště

Rumburk

nebo jiný pověřený pracovník OOKC kupujícího.

Objednané Zboží bude prodávajícím dodáváno v pracovní dny, a to v době od 8:00 do 15:00, na
adresách místa plnění.
Součástí každé dodávky Zboží musí být odpovídající dodací list v počtu 3 kusů.
Kupující je oprávněn objednat kteroukoli Z položek uvedených v příloze č. 2 této rámcové dohody
Samostatně nebo v kombinaci s jakoukoli jinou položkou, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2
této rámcové dohody.

Prodávající je povinen mít po celou dobu trvání této rámcové dohody uzavřené pojištění
odpovědnosti, a to s výší pojistného plnění min. 13 000 000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří
přílohu č. 3 této rámcové dohody. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo
dojít k Zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojistných rizik, ke snížení stanovené minimální
výše pojistného krytí či kjiným změnám, které by Znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu
stavu, je prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je
požadováno kupujícím v tomto ustanovení.

Kupující si vyhrazuje právo neodebrat předpokládané množství předmětu plnění uvedené v příloze
č. 2, a to bez jakékoliv sankce vůči němu uplatněné. Jednotlivé objednávky na zboží budou
vystavovány na základě aktuálních potřeb kupujícího. Kupující je oprávněn určovat konkrétní
množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek dle svých aktuálních potřeb, a to bez jakékoli
penalizace vůči němu uplatněné. Prodávající není oprávněn stanovit minimální finanční ani
množstevní limit objednávky.

Pokud důvody, pro které prodávající není schopen dodat objednaný předmět plnění řádně a včas,
spočívají na straně prodávajícího, má kupující právo zajistit si dodání předmětu plnění od jiného
dodavatele. V případě, že je cena od jiného dodavatele vyšší než ceny uvedené v příloze č. 2 této
rámcové dohody, prodávající uhradí kupujícímu rozdíl mezi cenou, za kterou kupující nakoupil
předmět plnění u jiného dodavatele (nejvýše však cenu obvyklou) a kupní cenou podle přílohy č. 2
této rámcové dohody. Prodávající uhradí kupujícímu rozdíl dle předchozí věty do 15 dnů od
písemného vyzvání k úhradě rozdílu kupujícím.

V. Dodání a převzetí předmětu plnění
Prodávající se zavazuje, že dodávky budou realizovány řádně a včas, v ujednaném množství,
jakosti (kvalitě) a v provedení dle požadavků kupujícího vyplývajících ze zadání veřejné zakázky
a z této rámcové dohody, případně konkrétní objednávky, a vždy v souladu s obecně závaznými
právními předpisy. Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět plnění bude vždy nový
a nepoužitý. V případě, že se některá z položek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy přestane
vyrábět či prodávat, je prodávající oprávněn dodat kupujícímu jiné zboží, které ale vždy musí bez
výjimek splňovat technickou specifikaci požadovanou v dotčené veřejné Zakázce a které bude
dodáno maximálně za cenu uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy u položky, která se přestala
vyrábět či prodávat.
Prodávající zajistí dopravu předmětu plnění do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí.
Dodací list bude obsahovat jméno a podpis dodávající osoby za prodávajícího a přebírající osoby
za kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají
skutečnosti.
Kupujícíje oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění:

a) nepředá-li prodávající, příp. jím pověřený přepravce, v místě plnění kupujícímu dodací list, který
musí obsahovat mimo jiné specifikaci prodávajícího a kupujícího, číslo objednávky, datum
uskutečnění dodávky, množství předmětu plnění s uvedením jejich názvů,

b) nesouhlasí-li počet položek uvedený na dodacím listě se skutečně dodaným předmětem plnění,
c) neodpovídá-li kvalita dodávky,
d) v případě pozdní dodávky předmětu plnění.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kvalitativní vlastnosti dodávaného předmětu plnění musí být v souladu S normami platnými v ČR
a Evropské unii.

VI. Reklamace, Záruka Za jakost
Prodávající se zavazuje, že předmět plnění dodá bez jakýchkoliv taktických i právních vad. Pokud
není písemně dohodnuto jinak, nemá kupující Zájem na plnění dodávky předmětu plnění, která by
měla jakékoliv vady, a to včetně vad, na které prodávající kupujícího upozornil.
Prodávající odpovídá Za vady předmětu plnění, které má v době odevzdání a převzetí nebo které
se objeví kdykoliv později. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména § 2099 a násl.
občanského zákoníku.
Prodávající přejímá záruku za jakost zboží. Záruční dobou je 24 měsíců ode dne převzetí.
Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to písemnou
formou na kontaktní adresu nebo údaje prodávajícího.
Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do
stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů a v případě
poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.
Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného
zboží
V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika
na opravu bude maximálně 48 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje
prodávajícího pro účely hlášení závad: tel:
Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě do 7 kalendářních
dnů, poskytne kupujícímu až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně.
Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky nebo e-mailem) vad
prodávajícímu. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
V případě, že nebylo zboží na místě ve lhůtě výše uvedené opraveno, a náhradní zboží nebylo
poskytnuto do 24 hodin po uplynutí lhůty uvedené výše, je kupující oprávněn požadovat od
prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny reklamovaného zboží za každý den až do
doby opravy zboží.
Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
- bezpečnostně technické kontroly dle zákona o zdravotnických prostředcích nebo zákona in

vitro,
- revize dle § 47 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích nebo dle § 67 a násl. zákona in

vitro,
- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek

poskytne prodávající bezplatně.
Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny pravidelných bezpečnostně
technických kontrol dle pokynů výrobce a právních předpisů. Protokoly o výše uvedených
prohlídkách předává prodávající pracovníkovi OOKC kupujícího.
Prodávající prohlašuje, že v případě zájmu kupujícího je schopen zajistit kupujícímu pozáruční
servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávacího
protokolu.
Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží (viz čl.
lV. odst. 6 této rámcové dohody). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží
z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky
zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícíhojeho dodáním kupujícímu.
Jestliže má dodávka předmětu plnění vady, (vadné plněníje podstatným porušením smlouvy) může
kupující podle své volby požadovat:

a) jde-li o vady provedení a jakosti:
- dodání předmětu plnění bez vad, kdy vadný předmět plněníje povinen vrátit;
b) jde-li o vady množství:
- dodání chybějícího množství,
- nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny;
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c) jde-li o vady právní- Odstranění těchto vad;
d) jde-li o neodstranitelnou vadu - Odstoupení od dílčí kupní Smlouvy (objednávky) nebo

odstoupení od dílčí kupní smlouvy a Zároveň i od této rámcové dohody.

VII. Pozáruční servis na Zboží
1. Prodávající se touto smlouvou dále ZavaZuje poskytovat kupujícímu pozáruční servis Zboží.

Pozáruční servis bude poskytován po dobu 96 měsíců ode dne uplynutí Záruční doby uvedené
v čl. VI. této smlouvy.

2. PoZáruční servis Zahrnuje:
- sledování termínů beZpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění

dle § 65 Zákona in vitro nebo dle § 45 Zákona o Zdravotnických prostředcích,
- reviZe dle § 67 Zákona in vitro nebo dle § 47 Zákona o Zdravotnických prostředcích,
- v případě Zboží se Zdroji ioniZačního Záření Zkoušky dlouhodobé stability, dle Zákona

č. 263/2016 Sb., atomový Zákon, ve Znění pozdějších předpisů,
- poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených

kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce.
Protokoly ovýše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC
kupujícího.

3. Za poskytování poZáručního servisu se kupující ZavaZuje Zaplatit celkovou částku 1 290 240,00 Kč
beZ DPH, jejíž bližší specifikace je uvedena v příloZe č. 2 této smlouvy. Úplata Za poskytování
poZáručního servisu bude kupujícím hrazena průběžně ve čtvrtletních platbách na Základě
daňového dokladu (faktury) vystaveného vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí. Výše čtvrtletní
platby bude vždy Zahrnovat úplatu Za činnosti poZáručního servisu poskytnuté v předcházejícím
kalendářním období. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol (příp. protokoly) o
provedení poZáručního servisu podepsaný oběma smluvními stranami. Na vyúčtování poZáručního
servisu se přiměřeně použijí ustanovení uvedená v čl. ll. této smlouvy. Úplata Za poZáruční servis
Zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním poZáručního servisu, včetně
Zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech
nezbytných protokolů a Záznamů.

4. Kupující je oprávněn vypovědět ustanovení tohoto článku, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní
doba činí 3 měsíce a Začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi
prodávajícímu.

VIII. Sankční ujednání
1. NeZaplatí-li kupující prodávajícímu jakoukoliv kupní cenu předmětu plnění řádně a včas, je

prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok Z prodlení ve výši 0,005 % Z dlužné částky Za
každý den prodlení, a to až do úplného Zaplacení dlužné částky.

2. Nedodá-li prodávající kupujícímu předmět plnění řádně a včas, tj. bude v prodlení s termínem plnění
dle konkrétní objednávky nebo dodávka nebude kompletní dle konkrétní objednávky, ZavaZuje se
prodávající Zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z ceny dodávky Za každý den prodlení
nebo dodání neúplné objednávky. Urok Z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 15 dní ode dne
doručení výZvy k úhradě.

3. V případě, že prodávající nebude mít uzavřeno pojištění dle čl. IV odst. 13 této rámcové dohody,
ZavaZuje se prodávající Zaplatit smluvní pokutu 1 000 Kč Za každý den, kdy požadované pojištění
nebude uZavřeno.

4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu nákladů vynaložených na
uplatnění práva, ani právo na odstoupení od rámcové dohody v souladu se občanským Zákoníkem,
a Zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných ZakáZek, ve Znění pozdějších předpisů.

IX. Doba trvání a předčasné ukončení rámcové dohody

1. Tato rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany
shodně prohlašují, že žádné ustanovení této dohody (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje
obchodní tajemství žádné smluvní strany a ani důvěrné informace a souhlasí s uveřejněním této
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.0)
dohody v plném rozsahu. Smluvní Strany se dohodly, že Zveřejnění v registru smluv zajistí ve lhůtě
14 dní od uzavření této rámcové dohody kupující. V případě, že dohoda nebude uveřejněna
prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněn zajistit uveřejnění
dohody prodávající.
Rámcová dohoda se uzavírá na dobu 36 měsíců ode dne účinnosti této dohody.
Rámcová dohoda může být ukončena písemně dohodou stran, výpovědí či odstoupením.
Strany dohody se dohodly, že kupující může tuto dohodu kdykoliv písemně vypovědět bez uvedení
důvodu s 1měsíční výpovědní dobou, která plyne od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém byla výpověd' doručena druhé straně dohody.
Od rámcové dohody lze odstoupit, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis nebo pro podstatné
porušení této rámcové dohody. Za podstatné porušení rámcové dohody se zejména považuje:

a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této rámcové dohody delší než 60 dní po
dni splatnosti příslušného daňového dokladu,

b) na straně prodávajícího, jestli nedodá řádně a/nebo včas předmět plnění dle této rámcové
dohody či opakovaně dodá nekvalitní předmět plnění a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě
stanovené kupujícím, přestože byl kupujícím na tuto skutečnost písemně upozorněn.

c) na straně prodávajícího porušení povinností uvedených nebo vyplývajících z ustanovení čl.
IV. odst. 13 této rámcové dohody.

Účinky odstoupení od rámcové dohody nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
druhé straně. Práva kupujícího na uplatnění nároku na smluvní pokutu a náhradu újmy vůči
prodávající tím nejsou dotčena.
Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními
občanského zákoníku.

X. Závěrečná ustanovení
Právní vztahy touto rámcovou dohodou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této rámcové dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení této rámcové dohody, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či
neúčinného.
Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, strany sjednávají,
že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující
částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny prodávajícímu.
Tato rámcová dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana
obdrží po jednom vyhotovení.
Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované 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 finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnoutjim při provádění kontroly součinnost.
Strany shodně prohlašují, že tato rámcová dohoda je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Jakékoliv změny a doplňky této rámcové dohody musí mít formu číslovaných dodatků v písemné
podobě a musí být podepsané oběma stranami.
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Nedílnou Součástí této rámcové dohody jsou následující přílohy:
1) Specifikace předmětu plnění - Technická Specifikace.
2) Cenová nabídka - Rozklad nabídkové ceny.
3) Kopie pojistné Smlouvy

V Ústí nad Labem dne ..............
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Krajská Zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ustí nad Labem

Tel.: +42o 477 111 111
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariat@kzcr.eu)'<Zl Krajská Zdravotní, as.

OˇjResuscitační Iqa s příslušenstvím
Seznam požadovaných položek:

0 Nemocničnílůžko ARO

0 Zdravotnická matrace pasivní
0 Zdravotnická matrace aktivní pro ARO
0 Postranice

0 Polička pro monitor vitálních funkcí
0 Držák RTG kazet pro ARO lůžka
0 Integrovaný antidekubitní Systém pro ARO lůžka
0 Držák kyslíkové láhve

Společné minimální parametry:
Všechna nabízená lůžka budou splňovat následující požadavky:

0 Shoda S platnou normou ČSN EN 60601-2-52, v platném Znění S možností nabídnutí rovnocenného
řešení- ANO

0 Doložení certifikátu o Shodě (prohlášení o Shodě, které odpovídá nabízenému typu lůžka) - ANO
0 Možnost povrchové dezinfekce prostředky uvedenými v dezinfekčním programu zadavatele dle přílohy

této technické Specifikace - ANO
0 Konektor PA pro vyrovnání potenciálů v pacientském prostředí včetně min. 3m připojitelného kabelu

- ANO, 3 m

0 Napájení 230-240V / 50-60Hz - ANO
0 Svod Statického potenciálu (např. antistatickým pojízdným kolečkem, řetízkovým Svodem

z konstrukce, apod.) - ANO
0 Bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený (Spirálový) přívodní (napájecí) kabel o délce minimálně 3m

od čela lůžka při natažení S kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, dezinfekci a UV
záření- ANO, 3,6 rn

0 Záložní baterie pro provoz bez připojení do elektrické Sítě S autodiagnostikou kapacity na Sesterském
ovladači - ANO

0 Ochrana proti vniknutívody min. IPX4 a ochrana proti vniknutí prachu min. IP4X-ANO
0 Všechny níže uvedené minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti musí Splňovat ve

vzájemné SouviSIoSti, tj. využití/aplikace některého parametru/vlastnosti nesmí vyloučit
využití/aplikaci jiného parametru/vlastnosti (např. prodloužení lůžka nesmí vyloučit požadovanou
možnoSt náklonu). Uvedené neplatí u parametrů/vlastností, které Se z podstaty věci vzájemně vylučují.
- ANO

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:
Nemocniční lůžko ARO - Multicare X

0 Plně elektricky polohovatelné resuscitační lůžko Se Stabilní a Snadno omyvatelnou konstrukcí- ANO
0 Stabilní lůžko Sloupové konstrukce S minimálně čtyřdílnou Iožnou plochou - ANO

Strana 1 (Celkem 6) IČ: 25488627, DIČ: C225488627, Krajská Zdravotní a.S. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.



Krajská Zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
4o1 13 Ustí nad Labem

Tel.: +42o 477 111 111
FaX: +42o 477 114 900
e-mail: sekretariat@kzcr.eu)'<Z'1 Krajská Zdravotní, as.

0 Plastový kryt podvozku - ANO
0 Úchyty pro fixační pásy umístěné na konstrukci ložné plochy tak, aby docházelo k jejich polohování

Spolu S polohováním pacienta, šířka úchytů min. 5 cm - ANO
0 Zádový a Stehenní díl S automatickým odsunem v horizontálním i vertikálním směru při polohování pro

eliminaci tlaku, Střižných Sila poSuvných Smykových Sil (prevenci dekubitů) - ANO
0 Elektricky polohovatelný lýtkový díl- ANO
0 Vnější rozměry lůžka bez prodloužení maximálně 105 X 225 cm - ANO, 105 X 215 cm
0 Ložná plocha minimálně 200 X 90 cm - ANO, doporučený rozměr matrace 208 X 96 cm
0 Konstrukce lůžka umožňující Snadné umístění a zdvih pacientského zvedáku - ANO
0 Bezpečné pracovní zatíženívčetně matrace a příslušenství minimálně 250 kg - ANO, 250 kg
0 Ložná plocha výškově Stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 45 cm - 75 cm od plochy

podlahy pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta - ANO, 44 - 82 cm
0 Integrované prodloužení/zkrácení lůžka včetně aretace o minimálně 20 cm pomocí elektromotoru -

ANO, 22 cm

0 Výška postranic minimálně 40 cm nad ložnou plochou (bez matrace) a minimální mezerou do 12 cm -
ANO, 45 cm

0 Výškové nastavení a polohováníjednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů - ANO
0 Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru

pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta S integrovaným indikátorem Stupně náklonu
- ANO, Trendelenburg 13°, Antitrendelenburg 16°

0 Oboustranný laterální náklon min. +/- 30°, automatická blokace náklonu při Spuštěné postranici -ANO,
+/-30°

0 Možnost polohování hemodynamicky nestabilních pacientů v polohách Trendelenburgovy a
Antitrendelenburgovy polohy Současně v laterálních náklonech - ANO

0 Centrální SeSterSký ovládací panel S ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace
jednotlivých funkcí a S přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně reSuScitační poloha
CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova a Antitrendelenburgova poloha, příp. další) - ANO

0 Centrální SeSterSký ovládací panel S LCD panelem a tlačítky pevně integrovaný oboustranně v
poStranicích nebo v čele lůžka a tlačítky pro ovládání integrovaného vážícího Systému, integrovaného
antidekubitního Systému a programovatelných funkcí- ANO

0 Plně RTG transparentní ložná plocha alespoň od hlavy po pánev pacienta (pro Snímání pacienta
mobilním RTG a C-ramenem) - ANO

0 Manuální a mechanické pohotovostní Spuštění zádového dílu pro kardiopulmonální reSuScitaci -ANO
0 Kompaktní plastová odnímatelná čela S aretací (zámky) proti Samovolnému vytažení při transportu,

povrch čel musí být výhradně hladký, bez povrchové Struktury, z důvodu potřeby efektivní povrchové
dezinfekce. - ANO

0 Plastová odnímatelná čela muSíjít lehce a rychle odstranit z důvodu včasného přístupu k pacientovi.
Při odnímání Se plastová čela nesmí zadrhávat a zaSekávat. - ANO

0 Kompaktní plastové % dělené poStranice S integrovanými ovladači a automatickou bezpečnostní
blokací laterálního náklonu při Spuštěné poStranici, povrch postranic musí být výhradně hladký, bez
povrchové Struktury, z důvodu potřeby efektivní povrchové dezinfekce. - ANO
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0 Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost - povrch plastových
dílů nesmí být pórovitý nebo Se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo Zcela znemožnily
dekontaminaci a desinfekci - ANO

0 Centrálně brzděná dvojitá antistatická kolečka S průměrem min. 150 mm, která nesmí v žádné pozici
přesahovat půdorys lůžka - ANO, 150 mm

0 Aretace v přímém Směru Za pomoci centrálního kolečka - ANO
0 Systém ochrany při opomenutí nezabrzděného lůžka po připojení k elektrické Síti - ANO, automatická

brzda
0 Páté centrální kolečko mechanicky zdvihatelné a odpružené usnadňující manipulaci a pro bezpečný

a jednodušší transport - ANO
o odpružené centrální kolečko musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih

odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 30mm - ANO, 45 mrn
o ovládání Společně S centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou

překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka) nebo Samostatné nožní ovládání,
které nesmí být hlouběji od půdorysného obrySu lůžka do jeho Středu ze Strany poStranic o
více než 80mm - ANO, 46 mm

0 v případě konstrukce centrálního kolečka S trvale nastaveným Směrem, musí být odpružené a
musí umožňovat Spuštění a nadzdvižení vzhledem k podlaze, toto ovládání musí být
realizováno na nožních dvouramenných překlopných brzdových pákách - ANO

0 v případě konstrukce centrálního kolečka jako otočného prvku, musí být odpružené a aretace
kolečka do přímého Směru musí být ovládána na Společné nožní dvouramenné překlopné
brzdové páce nebo Samostatném ovládání- lůžko I\/|u|ticare X nemá konstrukci centrálního
kolečka jako otočného prvku

0 Nárazová kolečka v rozích lůžka - ANO
0 Sesterský ovládací panel lůžka u nohou pacienta S možností zablokování funkcí pro pacienta - ANO
0 ObouStranně v poStranicích integrované Sesterské (pacientské) ovládací panely pro ovládání- ANO
0 ObouStranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon a výškové nastavení lůžka S ochranou

proti nechtěné aktivaci- ANO
0 Možnost uchycení infuzního Stojanu, hrazdy a dalšího příslušenství- ANO
0 Součástí dodávky lůžka jsou 2 kS držáků na drobné příslušenství- ANO
0 Součástí dodávky lůžka jsou držáky na infuzní Stojan a hrazdu umístěných v hlavové čáSti lůžka - ANO
0 Integrovaný vážící Systém umožňující vážení pacienta vabSolutním režimu S pamětí naměřených

hodnot a S eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta - ANO
0 Metrologicky ověřitelný vážící Systém - ANO
o Pracovní vážitelnost integrované váhy min. 250 kg - ANO, 250 kg
o Rozlišovací Schopnost 0,1 kg - ANO
o Automatické vážení a ukládání do paměti S eXportem do grafu - ANO
o První ověření vážícího Systému v ceně dodávky - ANO

0 Vícezónový Systém Se Signalizací včaSného varování před hrozícím rizikem pádu nebo opuštění lůžka -
ANO

0 Příslušenství k lůžku:
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o Sklopitelná políčka na transportní monitor, dokumentaci nebo nástroje a obvazový materiál
umístěný u nohou pacienta - ANO
Sada fixačních klínů pro laterální náklon - ANO
Teleskopický infuzní Stojan (materiál chróm nebo Slitina chrom+komaxit), 4 kovové háčky,
aretace proti Samovolnému otáčení- ANO, chrom
Hrazda lakovaná zesílená, hrazdička plastová S madlem a Samonavíjecím Systémem - ANO
Eurolišta S univerzálními háčky po bocích lůžka - ANO
Další příslušenství nutné k Zahájení provozu lůžka - ANO

Zdravotnická matrace pasivní pro ARO lůžka - CIiniCare20
Pasivní antidekubitní matrace - ANO
Registrovaná jako Zdravotnický prostředek - ANO
Certifikovaná matrace pro pacienty S vysokým rizikem dekubitu - riziková Skupina IV - ANO
Matrace muSí mít po celém povrchu podélné a příčné prořezy nebo oboustranné prořezy pro dobrou
ventilací - ANO
Jádro matrace kombinované ze Studené PUR a viSkoelaStické pěny, nosná část z PUR pěny o huStotě
minimálně 50kg/m3 - ANO, 50kg/m3
Na celém povrchu vrstva minimálně 5 cm z viSkoelaStické pěny o huStotě minimálně 85kg/m3, odpor
proti Stlačení maximálně 2,7kPa/m2 - ANO, 5 cm, hustota 85kg/m3, odpor proti Stlačení 2,7kPa/m2

Jádro zajišťující zónovou tuhoSt alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci - ANO
Okraje matrace vyztuženy PUR pěnou o vyššítuhosti (hustota minimálně 45kg/m3, odpor proti Stlačení
v rozmezí 6-7kPa/m2) - ANO, hustota 46kg/m3, odpor proti Stlačení 6,5kPa/m2

Všechny pěny Se Sníženou hořlavoStí (minimálně CRIB 5)- ANO, CRIB 5
Zpevněné okraje tužší pěnou - Studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota minimálně 45kg/m3,
odpor proti Stlačení v rozmezí 6-7kPa/m2) - ANO, hustota 46kg/m3, odpor proti Stlačení 6,5kPa/m2

NoSnoSt matrace minimálně 230 kg - ANO, 230 kg
Výška matrace minimálně 14 cm - ANO, 14 cm
Spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně Svařované či lepené - ANO
IVIateriál potahu bakterioStatický, nehořlavý, pružný v obou Směrech, pratelný do 75°C,
dezinfikovatelný prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.S. - viz příloha
- ANO, 75°C
IVIateriál potahu Se Sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 7), CRIB 7
Na Spodní Straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci- ANO
Rozměr matrace muSí kopírovat tvar lůžka a být tvarově i funkčně plně kompatibilní s nabízenými ARO
lůžky - ANO
Potah uživatelsky Snímatelný Se zipem dokola 360° S velkou ochrannou chlopní proti znečištění,
paropropustný, voděodolný (minimálně 2000mm vodního Sloupce), materiál potahu bakterioStatický,
dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou Směrech - ANO

Zdravotnická matrace aktivní pro ARO lůžka - Virtuoso 300 (Head&Hee| Zoner)
Aktivní antidekubitní matrace včetně kompresoru určené pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu
léčby již vzniklých dekubitů až IV. Stupně - ANO
Matrace Schválená výrobcem pro použití na daném typu lůžka - ANO
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Matrace nesmí negativně ovlivňovat integrovanou váhu lůžka - ANO
Matrace nesmí negativně ovlivňovat a Stěžovat pohyb postranicemi - ANO
Rozměr matrace:

o Délka: 2000 ± 50 mm - ANO, 2000 mm
ø šířka: 900 ± 50 mm - ANo, 900 mm
o Výška: maximálně 230 mm - ANO, 230 mm

Systém k použití přímo na Iožnou plochu lůžka - ANO
Konstrukce bez integrované pěnové podložky (z důvodu Snadnějšího Skladování a mobility) - ANO
Režimy:

o Dynamický (terapeutický) - ANO
I Nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut - ANO, 7,5 minuty
I Systém napodobuje fyziologické chování Spícího člověka - ANO

o Statický (pro vyšetření, zavádění katétrů) S bezpečnostním automatickým návratem do
dynamického režimu - ANO

o Režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na
pasivní matraci) - ANO

Plně automatický Systém S možností uživatelské regulace tlaku v matraci- ANO
Systém automaticky udržuje zvolenou hodnotu tlaku s ohledem na změny rozložení pacientovy
hmotnosti nebo polohy - ANO
Pravidelné přerušování působení tlaku v celách - ANO
Samostatné ovládání cely pod hlavou (ovládat/vypustit) - ANO
Samostatné ovládání cely pod patami (ovládat/vypustit) - ANO
Automatické zvýšení tlaku v hýžd'ové části při Sezení pacienta - ANO
Udrženítlaku bez kompresoru při transportu pacienta po dobu minimálně 12 hodin - ANO, 24 hodin
Minimálně dvě vrstvy cel- cela na cele nebo cela v cele - ANO
Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování-
ANO
Podélné cely na obou bocích pro Stabilizaci ležícího pacienta - ANO
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti - ANO
Funkce rychlého vypouštění matrace pro kardiopulmonální resuscitaci - ANO
Nosnost minimálně 250 kg - ANO, 254 kg
Potah matrace:

o Snadno Snímatelný, zip po celém obvodu matrace - ANO
o Paropropustný, minimálně 2000mm vodního Sloupce, S ochranou před znečištěním jádra -

ANO

Postranice
Plastová postranice umístitelná k nohám pacienta - ANO
Společné postranice vytváří kompletní postranice po celé délce ložné plochy - ANO
Povrch postranice nesmí být pórovitý nebo Se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela
znemožnily dekontaminaci a desinfekci - ANO
Kompatibilní S nemocničními JIP a resuscitačními lůžky - ANO

Polička pro monitor vitálních funkcí
Polička pro monitor vitálních funkcí- ANO
Nosnost poličky minimálně 10 kg - ANO, 15 kg
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Zabezpečení monitoru vitálních funkcí proti pádu popruhy nebo zvýšeným okrajem poličky - ANO
Umístitelná k nohám pacienta - ANO
Otočná Směrem do lůžka i ven - ANO
Kompatibilní S nemocničními JIP a reSuScitačními lůžky - ANO

Držák RTG kazet pro resuscitační lůžka
Sada pro RTG vyšetření pacienta na lůžku -ANO
Posuvný držák RTG kazet umístěný pod zádovým ložním dílem - ANO
Znázornění Středu RTG kazety - ANO
Kompatibilní S nemocničními JIP a reSuScitačními lůžky - ANO
Přístup k posuvnému držáku kazet ze Stran lůžka, nikoliv z čela lůžka - ANO

Integrovaný antidekubitní systém pro resuscitační lůžka - Opticare X
Doplnění nemocničního ARO lůžka o integrovaný aktivní antidekubitní Systém - ANO
Plně integrovaný aktivní antidekubitní Systém bez externího kompresoru a kabelů, ovládaný
z centrálního Sesterského panelu lůžka - ANO
Systém S plně automatickým nastavením tlaku dle váhy a polohy pacienta bez nutnosti nastavení
personálem - ANO

Držák kyslíkové láhve
Nerezový držák na kyslíkové láhve o objemu maximálně 5 litrů - ANO, 5 litrů
Umístitelný pod zádový díl ložné plochy nebo na čelo lůžka - ANO
Zabezpečení kyslíkové láhve proti pádu - ANO
Kompatibilní S nemocničními JIP a reSuScitačními lůžky - ANO

Další a Zvláštní požadavky:
1) Vysoká kvalita dílenského zpracování:

a)
b)
C)

d)

e)

f)
g)

h)

Použité kovové materiály nepodléhající korozivním účinkům - ANO
Sváry kovových dílů bez prasklin - ANO
Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracovaně hrany na okrajích nebo
otvorů či šroubových závitů) - ANO
Homogenní povrchová úprava bez kazů a nesourodých dodělků (např. pigmentace barvy jako třeba
tečky a fleky jiné barevnosti, rýhy a vrypy, viditelné tahy štětcem či jiný barevný odstín v místě opravy
chybějícího nátěru/nástřiku barvy) - ANO
Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutívlivem UV záření nebo Stáří-
ANO
Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení- ANO
Všechny motory S komfortním plynulým rozběhem a zastavováním (polohování S pacientem musí být
plynulé) - ANO
Automatická (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (ochrana na bázi destrukce
a nutnosti výměny pojistek apod. není přípustná) - ANO)
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Elektrická nemocniční lůžka resuscitační péče s matrací a příslušenstvím

Předpokládané
Splňuje nabízený produkt

Číslo Název oložk odehrané mnøžství ks Nabídková cena za ks Nabídková cena za ks Celková nabídková Celková nabídková zadavatelem Obchodní označení
položky p y v , „ bez DPH včetně DPH cena bez DPH cena včetně DPH požadovanou technickou nabízeného produktu

za 48 mesıcu . . .Specıfıkacı (ANO/NE)

Elektrické nemocniční lůžko .1. _ v , ,v 80 ANO IVIuItıcare X
resuscıtacnı pece

2. Postranice pro ARO lůžka (pár) 10 ANO Protektor

3. Paı'cka pm man'tm Ĺ'Ĺta'mch funk" 10 ANO Pøıička na monitor
pro ARO luzka

4. Držák RTG kazet pro ARO lůžka 10 ANO Držák RTG kazet

5. Držák kySIÍkOVé láhve pro ARO lůžka 10 ANO Držák kyslíkové láhve

I , . k . , ,
6. "tagmˇany ant'ae „ab'tn' System 48 ANO Optičare X

pro ARO luzka

7. Matrace a"t'aeku,',°ˇ't"' pas'ˇ'" pm 15 ANO cıinicarezo
ARO luzka

8. Matrace ant'dekub'tn' akt'Vn' pm 32 ANO virtuøsø 300
ARO lůžka

Celková nabídková cena 31 242 848,25 Kč 35 929 275,49 Kč

Dodavatel vyplní Žlutě podbarvená pole.
Dodavatel uvede vždy částky Zaokrouhlené na dvě desetinná místa.



Allianz pojišťovna, a.S.
generální ředitelství
Ke Štvanici 656/3, 186 00 PRAHA 8, Česka republika

Potvrzení o pojištění

1.1 Pojistník

LI N E T spol. S r.o.
Slaný - Želevčice Čp. 5
274 01 Slaný - Želevčice, Česka republika

1.2. Pojištění
- v rozsahu dle master cover (mezinarodni pojistné krytí).

L I N E T spol. s r.o.
Slaný - Želevčice čp. 5
274 01 Slaný - Želevčice, Česka republika

Mateřskćı škola Linetka, s.r.o.
Želevčice 5
274 01 Slaný-Želevčice, Česká republika

LINET Holding S.r.o.
Želevčice čp. 5
274 01 Slaný, Česká republika

BORCAD Medical a.S.
Fryčovice 673
73_9 45 Fryčovice, České republika

LINET France SAS
.z 7, rue Augustin Fresnel, Z.I. N° 1,

37170 Chambray les Tours, France

LINET Italia
Via Galileo Galilei, 48,
25020 Poncarale-(Bs), Italia

LINET Sweden
Vallgatan 5,
170 67 Solna, Sverige, Sweden

LINET UK
LINET House, 11 Brunel Way,
Segensworth East, Fareham,HampShire, P015 STX, United Kingdom

Allianz ®



,Allianz pojišťovna, a.s.
generální ředitelství
Ke Štvønicì 656/3, 186 oo PRAHA 8, Česká republika

Wissner-bosserhoff GmbH
HauptstraBe 4-6
58739 Wickede (Ruhr), Germany

Wissner-bosserhoff Holding GmbH
HauptstraBe 4-6
58739 Wickede (Ruhr), Germany

Wissner-bosserhoff Services GmbH
HauptstraBe 4-6
58739 Wickede (Ruhr), Germany

Wissner-bosserhoff Nederland B.V.
KeenNeer42,
NL-3316 KA Dordrecht, Netherlands

LINET Group SE
Keerweer 42,
3316KA Dordrecht, Netherlands

Wissner-bosserhoff belgium bvba / sprl
Bedrijvenlaan 1,
2800 Mechelen, Belgium

ESRI, Limited company
Evenementenlaan 8
3001 Leuven, Belgium

LINET do Brasil, Ltda.
Alameda Santos 787, cj. 32
Söo Paulo, SP, CEP 09310-050, Brazil

LINET Iberia S.L.U.
C/ Bruselas 8, Las Rozas
E-28232 Madrid, Spain

wissner-bosserhoff Mexico S de RL de CV
Av. Paseo de Las Americas #41, PB. 3era Seccion Lomas Verdes
53125, Naucalpan , Mexico

Linet MEA
Premises: B307, Floor: 03, Building: 01
Dubai, United Arab Emirates
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Linet Australia Pty Ltdł
Level 7, 66 Hunter Street
Sydney NSW 2000, Australia

Bigla Care AG
Bahnhofstr. 4
CH-3507 Biglen, Switzerland

LINET Canada Inc.
40 King Street West, Suite 5800.
Toronto ON M5H 351, Canada

Smart Care Austria GmbH
Grabenweg 72
6020 Innsbruck, Austria

1.3 Číslo pojistné smlouvy

1.4 Pojistitel

Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika
ıČo: 471 15 971.
spisová Značka B 1815, vedenóı Městským soudem v Praze

2. Druh pojištěni , `

Odpovědnost Za škodu nebo jinou újmu Způsobenou provozní činností a vadou výrobku
včetně mezinárodního pojistného krytí (Master Cover) pro výše uvedené zahraniční
společnosti

Rozsah dle Master-Cover:
- Rozdil v limitech plnění (Difference in Limits)
- Rozdíl v podmínkách (Difference in Conditions)
- Vyčerpćıní lokćılniho LP (Step Down)



Allianz pojišťovna, a.s.
generalní ředitelství
Ke Štvanici 656/3, 186 00 PRAHA 8, Česka republika

3. Limity plnění

CZK 400 000 000,- projednu a všechny pojistné události vzniklé během jednoho
pojistného období, včetně Sublímitu pojistného plnění
CZK 15,000,000,-- projednu a všechny pojistné udalosti vzniklé během jednoho
pojistného období pro pojištění čistých finančních škod

4. Územní platnost

Celý svět

5. Pojistné období
5.1 Počátek pojistného období

1.4.2022,' 00,00

5.2 Konec pojistného období

1.4.2023 ,' 00,00

V Praze dne 23.03.2021

Toto Potvrzení o pojištěníje vytvořeno pro účely pojištěného a ma pouze informativní hodnotu. Jediným
Zćıvozným dokumentem je pojistná Smlouva, na niž se toto Potvrzení o pojištění odvolćıvó, S tím, že zde uvedené

limity plnění mohou být Sníženy o vyplacené škody.




