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LICENČNÍ SMLOUVA 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2358 a násl. 

zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ"), tuto licenční smlouvu 

(dále jen „Smlouva"). 

1. Fakultní nemocnice Ostrava 

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

IČ: 00843989 

DIČ: CZ00843989 (je plátce DPH) 

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem 

bankovnl spojení: Česká národní banka; č. ú.: 65137761/0710 

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90 

(dále jen „Nabyvatel licence" nebo „Nabyvatel") 

a 

PROMICRA, s.r.o. 

se sídlem: Praha 6 - Dejvice, Evropská 39/1483, PSČ 16000 

IČ:27183386 

DIČ: CZ27183386 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102639 

zastoupena: Ing. Martinem Lukešem 

bankovní spojení: ČSOB; č. ú.: 192221579 /0300 

{dále jen „Poskytovatel licence" nebo „Poskytovatel") 

(Nabyvatel a Poskytovatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „smluvní strana" a 

společně jako „smluvní strany") 
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Podkladem pro uzavření této Smlouvy je vftězná nabídka dodavatele, která byla učiněna v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „SW pro sdílení a skenování snímků z mikroskopu", 

vedenou pod ev. č. OŘN-84/22 (dále jen „Veřejná zakázka"). Tato Veřejná zakázka byla vyhlášena 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „1.2.VZ"). 

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu vý2Vy č. 100 „REACT EU", vedeného pod názvem „Cl 

Vybavení laboratorní technikou ÚLM a ostatních odborných pracovišť" a registračním číslem 
CZ.06.6.127 /0.0/0.0/21_123/0016691. Tato Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. 

1. Předmět Smlouvy 

1.1 Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práv duševního 

vlastnictví {licenci) v níže ujednaném rozsahu a Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za 

poskytnutou licenci odměnu, to vše způsobem, za podmínek a v rozsahu dle této Smlouvy. 

1.2 Předmětem této Smlouvy je poskytnutí časově neomezených užívacích práv pro 3 ks software 

určeného pro sdílení a skenování snímků z mikroskopů - z toho 2 ks software pro skenování 

snímků a 1 ks software pro sdílení snímků (dále jen „SW"), a to dle požadavků uvedených v 

Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a dle Cenové tabulky, která tvoří 

přílohu č. 2 této Smlouvy. 

1.3 Poskytovatel se zavazuje v rámci této Smlouvy poskytnout Nabyvateli nevýhradní místně a 

časově neomezená práva k užití SW (dále jen „licence"). Poskytovatel se současně zavazuje 

dodat Nabyvateli SW v nejnovější verzi dostupné na trhu, který zároveň umožňuje aktualizaci na 

budoucí nejnovější verzi, a zavazuje se, že poskytnutá licence se vztahuje i na aktualizované 

verze SW. 

1.4 Nabyvatel se touto Smlouvou zavazuje umožnit Poskytovateli instalaci řádně dodaného SW a 

zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu za poskytnutí licence k SW v souladu s podmínkami 

sjednanými touto Smlouvou. 

1.5 Nabyvatel je oprávněn SW užít pouze k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a v souladu s určením 

sw. 

1.6 Nabyvatel bere na vědomí, že SW je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že 

nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit 

neoprávněné užití SW. 

1.7 Součástí dodávky SW bude dodací list, který bude obsahovat jednoznačné určení předmětu 

dodávky, cenu s DPH, cenu bez DPH a číslo Smlouvy Nabyvatele. 

1.8 Součástí dodávky SW je zejména: 

a. zajištění instalace, nastavení a zprovoznění SW; 
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b. dodání všech potřebných licencí; 

ev. č. Nabyvatele: 004/OVZ/23/006-K, OŘN-84/22 
ev. č. Poskytovatele: 

c. předání dokladů, které se k SW vztahují a jsou nezbytné pro jeho řádný provoz, zejména 

instalační, validační, kalibrační a jiné protokoly; 

d. bezplatné zaškoleni obsluhy SW či jiných vybraných zástupců Nabyvatele, tj. instruktáž dle 

platných právních předpisů, společně s dodáním potvrzení o bezplatném zaškolení; 

e. předání návodu k použití v českém jazyce lx v písemné formě; 

f. dodání informací o zahájení a době záruky v souladu s touto Smlouvou (např. formou 

čestného prohlášení nebo písemně na některém z předávaných dokladů). 

1.9 Poskytovatel je povinen dodat SW tak, aby nebyl v okamžiku dodáni zatížen jakýmikoliv právy 

třetích osob (včetně podmíněných nebo budoucích práv). 

1.10 Poskytovatel je povinen dodat SW, který je plně kompatibilní s přístrojovou technikou 

(mikroskopy), jejíž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace k Veřejné 

zakázce. 

1.11 Smiuvní strany se dohodly v případě výkladových sporu na tom, že pořadí přednosti je 

následující: 

a. Smlouva; 

b. přílohy Smlouvy; 

c. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce; 

d. nabídka Poskytovatele. 

1.12 Nabyvatel je osobou povinnou dle § 3 písm. g) zákona č . 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 

kybernetické bezpečnosti"). Poskytovatel se s ohledem na tuto skutečnost zavazuje splnit 

povinnosti stanovené přílohou č. 3 Smlouvy - Požadavky na zabezpečení modalit v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. Zároveň je Poskytovatel povinen poskytnout Nabyvateli veškerou 

potřebnou součinnost při plnění povinností stanovených Zákonem o kybernetické bezpečnosti. 

Porušení jakékoliv z těchto povinností je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

2. Odměna 

2.1 Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení odměny po řádném dodání SW a poskytnutí licencí 

v souladu s podmínkami této Smlouvy, dnem podpisu předávacího protokolu podepsaného 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, se smluvní strany 

dohodly na celkové odměně ve výši: 

a. 

b. 

Nabídková cena bez DPH 

DPH 

179 711,00 Kč 

37739,31 Kč 
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C. Nabídková cena s DPH 217 450,31 Kč 

2.3 Odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 

Poskytovatele spojené s realizací předmětu Smlouvy, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace 

nebo vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám), a to po celou dobu trvání Smlouvy. 

2.4 Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědným 

zástupcem Nabyvatele. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Nabyvateli na 

elektronickou adresu: efakturace-inv@fno.cz a musí obsahovat: 

a. číslo Smlouvy, 

b. označení faktury, datum vystavení faktury, datum splatnosti faktury, 

c. název, sídlo, IČ a DIČ Nabyvatele i Poskytovatele, 

d. předmět plnění, 

e. fakturovanou částku, 

f. označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 

g. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, 

h. název projektu „Cl Vybavení laboratorní technikou ÚLM a ostatních odborných 

pracovišť", registrační č. projektu: CZ.06.6.127 /0.0/0.0/21_123/0016691, a větu: ,,Projekt 

je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj", 

i. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

2.5 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Nabyvatel 

oprávněn ji do doby Její splatnosti vrátit Poskytovateli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď 

opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

3. Dodací podmínky 

3.1 Poskytovatel se zavazuje dodat Nabyvateli SW a poskytnout související licence nejpozději do 

osmi (8) týdnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. 

3.2 SW a licence se považují za řádně dodané, pokud: 

a. byl SW řádně nainstalován, 

b. byly předány veškeré informace potřebné k provozu SW a výkonu licence, 

c. bylo provedeno zaškolení uživatelů Nabyvatele, 

d. SW byl řádně předán a převzat způsobem sjednaným níže v odst. 3.3 tohoto článku 

Smlouvy. 

3.3 O řádném předání a převzetí SW a souvisejících licencí, vyhovujících podmínkám této Smlouvy, 

bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a 

převzetí SW a souvisejících licencí musí být uvedeny všechny případné zjevné vady (drobného a 
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ojedinělého charakteru) a nedodělky a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění. Potvrzení o 

odstranění vad a nedodělků bude doplněno do předávacího protokolu, nebo uvedeno 

v samostatném zápisu. Podpisem předávacího protokolu dochází k předání SW a souvisejících 

licencí Poskytovatelem Nabyvateli. 

3.4 Místem plnění (instalace SW) je Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky -
Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava. 

4. Záruka a odpovědnost za vady 

4.1 Poskytovatel prohlašuje, že dodaný SW je bez vad, a to bez vad faktických i právních. 

Poskytovatel poskytuje záruku za jakost SW po dobu 24 měsíců, počítanou od okamžiku předání 

Nabyvateli. 

4.2 Nabyvatel se zavazuje oznámit vadu SW na e-mail Poskytovatele 

Oznámení o vadách musí obsahovat minimálně identifikaci Smlouvy, popis vady či uvedení, jak 

se vada projevuje a stanovit požadované nároky Nabyvatele. 

4.3 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním 

vady SW. 

4.4 Poskytovatel je povinen posoudit oprávněnost reklamace a bez prodlení po obdržení písemné 

rekJamace sdělit Nabyvateli, zda reklamaci považuje za oprávněnou, nebo neoprávněnou. 

V případě oprávněné reklamace se Poskytovatel zavazuje odstranit reklamované vady do 14 dnů 

od jejich nahlášení Nabyvatelem. 

5. Sankční ustanovení 

5.1 V případě prodlení Nabyvatele se zaplacením odměny dle faktury vystavené dle podmínek této 

Smlouvy je Nabyvatele povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dle 

platných předpisů občanského práva. 

5.2 Pro případ prodlení Poskytovatele s dodáním předmětu plnění dle této Smlouvy se Poskytovatel 

zavazuje zaplatit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny bez DPH, a to za každý 

započatý den prodlení. 

5.3 Smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich uhrazení 

druhé smluvní straně. 

5.4 Zaplacením smluvních pokut není nijak dotčen nárok Nabyvatele na náhradu případně vzniklé 

škody v plné výši. 

6. Mlčenlivost 

6.1 Poskytovatel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato 

Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v 

souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Této povinnosti může Poskytovatele zprostit pouze 

Nabyvatel, přičemž zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně. 
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6.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Poskytovatel povinen a zavazuje se uhradit Nabyvateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti, 

a to i v případě, že k porušení povinnosti mlčenlivosti dojde po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

7. Trvání Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

7.2 Tato Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

7.3 Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

Smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje takové porušeni 

Smlouvy, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto 

porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem 

Smlouvu uzavřít, a to zejména (nikoliv však výlučně): 

a. prodlení Poskytovatele s dodáním SW a souvisejících licencí dle této Smlouvy po dobu 

delší než 20 dnů; 

b. jestliže Poskytovatel ujistil Nabyvatele o určité skutečnosti a toto ujištění se následně 

ukáže nepravdivým, zejména pokud se ukáže, že poskytnutí jakékoli licence či více licencí 

dle této Smlouvy brání (či omezují) překážky právní či faktické; 

c. v případě, že se kterékoliv prohlášení Poskytovatele uvedené v této Smlouvě ukáže jako 

nepravdivé; 

d. v případě, že na majetek Poskytovatele je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční 

návrh zamítnut proto, že majetek Poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení. 

7.4 V případě odstoupeni od Smlouvy dojde mezi smluvními stranami k vypořádání vzájemných 

vztahů souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s ObčZ. 

Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 

7 .S Dojde-li z jakéhokoli důvodu k ukončení účinnosti této Smlouvy, pak tato skutečnost nemá žádný 

vliv na případné nároky Nabyvatele na zaplacení smluvních pokut ani na nároky Nabyvatele na 

náhradu případně vzniklé škody v plné výši. 

8. Závěrečná ujednání 

8.1 Smluvní strany jsou povinny poskytovat si navzájem veškerou součinnost nutnou pro řádné 

plnění předmětu a účelu této Smlouvy. 

8.2 Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu 

bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

Str. 6 



r,· 
fAKULíooMOCNICE 

OSTRAVA 

ev. č. Nabyvatele: 004/OVZ/23/006-K, OŘN-84/22 
ev. č. Poskytovatele: 

8.3 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit pouze písemně, a to formou číslovaných 

dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8.4 Kontaktní osoby ve věcech plnění této Smlouvy jsou: 

a. na straně Nabyvatele: jméno: 

telefon: 

telefon: 

b. na straně Poskytovatele: jméno: Ing. Martin Lukeš; e-mail: 

telefon 

8.5 Smluvní strany se zavazují písemně a e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní 

straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených ve výše uvedeném odstavci. Doručením 

tohoto oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní 

strany bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. 

8.6 V případě, že tato.Smlouva byla vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě, pak obě smluvní 

strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní 

strany na elektronické podobě neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s 

platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

8.7 Tato Smlouva se řídí právním řádem české republiky. Veškeré právní vztahy touto Smlouvou 

výslovně neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními ObčZ a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy. 

8.8 Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude uvereJnena v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel současně bere na 

vědomí, že případná obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě musí včas oznámit druhé smluvní 

straně, aby nebyla uveřejněna. 

8.9 Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „C1 
Vybavení laboratorní technikou ÚLM a ostatních odborných pracovišť" (registrační číslo 

projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016691) včetně účetních dokladů minimálně do konce 

roku 2032, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. 

8.10 Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2032 (pokud není v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší) poskytovat požadované informace a dokumentaci související 

s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvecteným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

8.11 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými 

nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních 

ustanovení Smlouvy. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany 
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ev. č. Nabyvatele: 004/OVZ/23/006-K, OŘN-84/22 
ev. č. Poskytovatele: 

takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího 

ustanovení. 

8.12 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Technická specifikace; 

Příloha č. 2: Cenová tabulka; 

Příloha č. 3: Požadavky na zabezpečení modalit v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně 

nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy. 

V Ostravě dne ________ _ 

Podpis: 

MUDr J •, víÍ Digitálně podepsal 
• MUDr. Jiří Havrlant 

Havrlant Datum:2023.02.01 
16:57:49 +oroo· 

Nabyvatel 

MUDr. Jiří Havrlant, MHA 

ředitel 

V Praze dne 17.1.2023 

Podpis: 

Martin 
Lukeš 

Poskytovatel 

11~.altttainedt>fMa!h Wtet 
ON C-C:Z. 010.2.5A.t7-MTRCZ~ 
27183388 o-"'PIIOM!CAA. s.r.o.•. OU 
-=i,CN=Mltt!IIL-.I08l. ~ .G>J 
lrltwtln. Sfl\lALNUM!!R•P~ 
A._,,., lflf!'tlt.tit:t'IOr.rW. ·-L-. 
0.. :Xl:2>~.17 10:t>IJ.02•:11"00' 
8vttPQfSnér:Yf!$hn• ' l"O 

Ing. Martin Lukeš 

Jednatel společnosti 
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OSTRAVA 

Př11oha č. 1: Technická specifikace 

SW pro sdílení a skenování snímků 

Předmět a místo plnění: 

ev. č. Nabyvatele: 004/OVZ/23/006-K, OŘN-84/22 
ev. č. Poskytovatele: 

• předmětem plnění je dodání, instalace a uvedení do provozu 3 ks SW pro sdílení a skenování 
snímků z mikroskopů. 

• místem plnění pro dodání mikroskopů je Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské 
genetiky. 

Důvod pořízení: 

• doplnění a obnova přístrojového vybavení příslušných pracovišť o systémy adekvátní aktuálním 

medicínským metodám a požadavkům. 

Zdro( financování: 

• projekt ze specifického cíle 6.1 REACT - EU vedeným pod názvem „Cl: Vybavení laboratorní 
technikou ÚLM a ostatních odborných pracovišť" a registračním číslem 
CZ.06.6.127 /0.0/0.0/21_123/0016691 + vlastní zdroje FN Ostrava (spolufinancování 10 % 
v rámci schváleného projektu). 

Další požadavky: 

• součástí dodávky musl být nutné pnslušenstyj: pro instalaci a uvedeni do provozu - kompletní 
SW a HW (napájecl kabely, propojovací kabely a hadice, klíče pro jednotlivé aplikace, materiál 
na uvedení do standardního provozu - pokud vyžadovány pro provoz přístroje). 

OBECNĚ PLATNÉ INFORMACE: 

• Součástí vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vždy, pokud to jeho povaha umožňuje, 

také jeho medicínský účel, tzn. jeho diagnostické a terapeutické využití. 

• Veškeré obchodní a technické podmínky veřejné zakázky uvedené v ZD jsou zdůvodnitelné 

objektivními potřebami zadavatele. Číselné technické parametry uvedené níže, jsou tam, kde 
je to s ohledem na zachování požadovaného medicínského účelu (diagnostického a 

terapeutického účelu) vhodné, zadavatelem doplněny o toleranční rozsah min. ± 10 %. 

• V případě, že zadavatel trvá na přesném parametru bez tolerance, je požadavek zdůvodnitelný 

jeho objektivní potřebou. 

• Informace zadavatele: Toleranční rozsah je reálné doplnit a akceptovat u číselných parametrů, 
kde z logiky věci (textu, požadovaného parametru) nebo reálnosti tento toleranční rozsah lze 
použít. Zadavatel ve specifikaci uvádí i číselné technické parametry stanovené v min. nebo max. 
hodnotě nebo v určitém rozsahu, kde z logiky věci toleranci není možné použít (nedodrženo 
požadované omezení min. nebo max. hodnoty parametru), stejně jako např. neuváděna 
tolerance +/-10 % u definovaných fyzikálních parametrů/hodnot jednoznačně určujíclch 
účel/použití. 

• Uvedené technicko-medicínské požadavky vychází z potřeb a požadavků odborného pracoviště 
a zkušeností s příslušnou (pfipadně v současnosti používanou) technikou. Je požadován systém 
(přístroj, zdravotnická technologie) minimálně adekvátní k uvedeným vlastnostem (pro 
požadované použití -aplikaci). Použití firemních názvů či terminů či způsobů.rešení specifických 
pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných systémů (prístrojů, zdravotnická 
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ev. č. Nabyvatele: 004/OVZ/23/006-K, OitN-84/22 
ev. č. Poskytovatele: 

technologii), avšak zadavatelův požadavek nenl omezen na nabídku jen těchto uvedených, tzn., 
že lze nabídnout systémy (pflstroje, zdravotnická technologie) jakékoli jiné, které mají adekvátní 
(obdobné) vlastnosti a splňuji požadovaný mediclnský účel. 

• V případě, že medicínsko-technická specifikace obsahuje požadavky nebo pffmé ti nepflmé 
odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je v souladu s§ 89 odst. 6 ZZ>JZ možné 
nabídnout i jiné, rovnocenné řešeni. 

• Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v dokumentaci objevují odkazy na normy nebo 
technické dokumenty, umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení dle§ 90 odst. 
3 ZZ>./2. 

• Systém musí mít všechny komponenty nutné k uvedení do provozu a pro požadované využití 
(aplikace dané a požadované uživatelem). 
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ev. č. Nabyvatele: 004/OVZ/23/006-K, OŘN-84/22 
ev. č. Poskytovatele: 

TECHNICKO - MEDICÍNSKÉ POžADAVKY (minimálni): 

SW pro skenováni snímků (2 ks uživatelských licencí odpovfdajlcích záměru zadavatele ve 
vztahu k užíváni a instalaci SW, viz požadavky uvedené níže) 

Požadované parametry fzákladnO 

Vli!iádmaí ú,HiD[lsi ZB {d12d1~~lil 
Zadavatel 
stanovuje Splněni požadavku Odkaz na místo 

Technický požadavek 
toleranci u (parametru) v nabídce, kde 

daného nalezneme infonnaci o 
parametru +- ANO/NE 

splněni daného 
10% parametru I požadavku 

ANO/NE (vč. strany dokumentu) 

Rychlé a plynulé skenování celých preparátů NE ANO Prospekt strana 1 

Skenování pohybem manuálního stolku NE ANO Prospekt strana 1 

Možnost průběžného doostřování a přepsání ANO Prospekt strana 1 

neostrých oblastí 
NE 

PFehledové zobrazení naskenované částí ANO Prospekt strana 1 

vzorku 
NE 

Vhodné aplikace: ANO Prospekt strana 1 

• procházející světlo - histologie 

• procházející světlo - cytologie 
NE 

• olejová imerze 

• polarizované světlo 

• fázový kontrast 

Ukládání snímků do souborů typu SVS NE ANO Prospekt strana 2 

SW bude Instalován Jako lokální na určených ANO 

pracovních Stanících v majetku zadavatele. t!5 

Uživatelské rozhraní a prostfedí v českém ANO Prospekt strana 2 
jazyce 

NE 

Snadná a intuitivní obsluha NE ANO Prospekt strana 2 

PQžadayek na kameatibilltu SW se ANO Prospekt strana 1 

stá!la[ícími milm:iska~ li ma(etku 
zadavatele (Olympus BX40, Olympus BX43, 
Olympus BX45 TF, Olympus BX46, Olympus 

NE 

BX51, Olympus BX53, Olympus BX61, 
Olympus BX63) 

PQiadayek na kameatibilitll SW se ANO Prospekt strana 2 

st,h1alí,ími USB 3 kamemml y maletku 
;i;adawtele- PBQMICAM, 
Parametry kamery: 

• min. 3Mpxl, CMOS senzor 
NE 

s uhlopříčkou 1/1,8" 

• USB 3.0 rozhraní 

• Živý obraz v plném rozlišení 
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• 

• 

Snímkovací frekvence min. 36 
snímků/s 

Rozlišení full HO - snímkovací 
frekvence min. 51 snímků/s 

ev. č. Nabyvatele: 004/OVZ/23/006-K, oAN-84/22 
ev. č. Poskytovatele: 

SW pro sdíleni snímků (1 ks uživatelských licenci odpovídajících záměru zadavatele ve vztahu 
k užívání a instalaci, víz požadavky uvedené níže) 

Požadované parametry (základní/: 

Wlíii:mml (!častníka ZŘ (dodavatele} 
zadavatel 
stanovuje Splněn! požadavku Odkaz na místo 
toleranci u (parametru) v nabidce, kde 

Technický požadavek daného 
ANO/NE nalezneme informaci o 

parametru +- splnění daného 
10% parametru / požadavku 

ANO/NE (vč. strany dokumentu) 

SW k sdílení snímků v lokální síti LAN bez !ili.Q Prospekt strana 1 

nutnosti Jejich nahráváni na server 
NE 

Možnost vzdáleného prohlížení sdílených ANO Prospelct strana 2 

snímku na libovolném typu zařízení ve NE 
webovém prohlížeči, bez nutnosti instalace 
prohlížecího SW 

Pro instalaci dodávaného řešení bude využit ANO 
stávající server v majetku Zadavatele, který 
Je navržen a určen k ukládání snímků NE 
z mikroskopů, jež jsou taktéž v majetku 
Zadavatele. 

Dodávaný SW bude instalován na uvedený ANO 
server Zadavatele a oprávnění přístupu a 
obsluhy bude zřízeno pověřeným 

HÉ pracovníkum Zadavatele a pro účely 
vzdáleného pflstupu v nezbytném rozsahu 
pověřeným pracovníkllm Dodavatele. 

Prostřednictvím takto instalovaného SW ANO 
budou sdílené snímky dostupné pouze pro NE 
klienty v lokální síti. Nabízené řešení 
nepočítá s pfístupem z PC mimo lokální síť. 

Pokyny pro vyplnění dokumentu: 

• ,,Splněni požadavku ANO/NE" - zde účastnlk slovně uvede Ano/Ne, zda splňuje požadovaný 
technický parametr. 

• ,,Odkaz na dokument nabídky vč. strany dokumentu (nabídky)" - zde účastník uvede název 
dokumentu nab!dky, ve kterém se daný technický parametr nachází vč. strany dokumentu nebo 
strany nabídky. 
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Příloha č. 2: Cenová tabulka 

ev. č. Nabyvatele: 004/OVZ/23/006-K, OŘN-84/22 
ev. č. Poskytovatele: 

Název veřejné zakázky (VZ): "SW pro sdílení a skenování snímků z mikroskopír' 

Číslo VZ ve FN Ostrava: Qt'!(N-84/22 

Obchodní Cena za 
Cena za název Zadavatelem Cena za Cena za požadovaný 

požadovaný 
Název položky pfedmětu 

nablzeného požadovaný 1 ks v Kč 1 ks v Kč počet ks v 
počet ks v 

plnění 
předmětu počet ks bez DPH vč. DPH Kč bez 

Kčvč. DPH 
Plnění DPH 

dodavatel 
a b 

doolní 
C d=axb e=axc 

SW pro skenováni snímků 
Microvisioneer 

2 62920 76133,2 125 840,00 152 266,40 
manualWSI 

SW pro sdíleni snímků 
Microvisioneer 

1 
53 

65183,91 53 871 ,00 65183,91 
instaSlide 871,00 

NABÍDKOVÁ CENA ZA SW v Kč bez a vč. DPH 179 711,00 217 450,31 
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ev. č. Nabyvatele: 004/OVZ/23/006-K, OŘN-84/22 
ev. č. Poskytovatele: 

Příloha č. 3: Požadavky na zabezpečení modalit v oblasti kybernetické bezpečnosti 

Po!adavky na zabezpečen( modaÍit (zdravotnické techniky} v oblast! kybernetické bezpeěnostJ 

Dodavatel (dodavatelem je pro účely této přílohy myšlen Prodávající či Zhotovitel uvedený ve Smlouvě) 
bere na vědomí, že Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen „FN Ostrava")byla rozhodnutím Národního 

úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, ze dne 18.10.2018 určena povinnou osobou podle 

zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti"). 

FN Ostrava je ve smyslu § 3 písm. g) zákona o kybernetické bezpečnosti provozovatelem systémů 

základní služby v oblasti poskytování zdravotních služeb a je povinna plnit požadavky vycházející ze 

zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcího právního předpisu vyhlášky č . 82/2018 Sb., 

o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, 

náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška o 

kybernetické bezpečnosti"). 

Jelikož zdravotnická technika je nedílnou součástí zajišťování poskytování základní služby FN Ostrava a 

zároveň vstupuje jako podpůrné aktivum podle § 2 písm. f) vyhlášky o kybernetické bezpečnosti do 

rozsahu systému řízení bezpečnostní informací FN Ostrava, je dodavatel povinen za tímto účelem 

poskytnout dostatečnou součinnost při plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jedná se 

zejména o níže uvedené provozně technické požadavky na zdravotnickou techniku: 

Pokud je součástí předmětu p lnění samostatná zdravotnická technika: 

V případě, že fe dodáván pouze software sloužící k obsluze zdravotnické techniky, je tento software 

považován jako součást zdravotnické techniky. 

1. Aktualizace SW vybavení 
Dodavatel je povinen udržovat software vybavení včetně operačního systému (pokud je součástí 

dodávky} v aktuální verzi a provádět instalace bezpečnostních patchů doporučených výrobcem 

software vybavení. Dodavatel je povinen informovat FN Ostrava o zjištění zranitelností a 

spolupracovat při jejich řízení. 

2. Přístupová oprávnění 

Software musí umožnit řízení přístupových oprávnění a oddělení administrátorského a 

uživatelských účtů. Administrátorský účet nesmí umožnit přístup k osobním údajům pacientů. V 

případě, že by pro servis dodávaného řešení byl nutný přístup k osobním údajům pacientů, musí 

být s dodavatelem dodávaného řešení uzavřena zpracovatelská smlouva podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (dále jen „GOPR") a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů"). 

3. Logování 
Dodavatel je povinen zajistit, že dodávané řešení bude logovat veškeré přístupy, včetně přístupů 

k napojené zdravotnické technice ve smyslu samostatného zařízení (mikroskopy), a logy je 

povinen uchovávat po dobu 3 měsíců. Logy musí být přístupné přes standardní rozhraní určeným 
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ev. č. Nabyvatele: 004/OVZ/23/006-K, OŘN-84/22 
ev. č. Poskytovatele: 

pracovníkům FN Ostrava. Dodavatel nesmí ukládat logy, které obsahují osobní údaje, tyto logy je 

povinen mazat. 

4. Šifrování dat 

Ukládaná data na datových nosičích, která obsahují osobní údaje pacientů ve smyslu GDPR a 

zákona . o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, musí být šifrována. 

5. Ukládáni konfigurace 
Dodavatel je povinen ukládat (zálohovat) kompletní software vybavení v pravidelných intervalech 

a uchovávat 3 předchozí verze konfigurace nastavení. 

6. Servisní počítače a vzdálený servisní přistup 
K servisním zásahům nebo kontrole zdravotnické techniky smí dodavatel používat pouze počítač, 

který je vybaven antivirovým programem s aktuální virovou databází a s výrobcem podporovaným 
operačním systémem. 

V případě, že dodavatel bude provádět servisní zásahy nebo kontrolu dodávaného řešení 

z prostředí mimo interní síť FN Ostrava, musí používat zabezpečený VPN kanál, který bude zřízen 

FN Ostrava pouze na základě oboustranně podepsané dohody o využívání vzdáleného připojení 

do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava. 

7. Bezpečnostní incidenty 
Dodavatel je povinen informovat FN Ostrava o všech bezpečnostních událostech a incidentech, 

které by mohly mít negativní dopad na FN Ostrava. 

8. Řízeni rizik 
FN Ostrava je povinna řídit rizika související s dodavateli. Pokud FN Ostrava identifikuje riziko, 

jehož míra převyšuje stanovenou akceptovatelnou úroveň a souvisí s předmětem plnění smlouvy, 

je dodavatel povinen spolupracovat na stanovení vhodných bezpečnostních opatření ke snížení 

tohoto rizika a zajistit jeho implementaci na své straně . 

Pokud (e součástí předmětu plnění také PC, notebook či Jiná obdobná výpočetní technika, Potom 

rovněž: 

9. Operační systém 

Výpočetní techniku, která je připojena ke zdravotnické technice a zároveň do interní sítě FN 
Ostrava, 

je dodavatel povinen dodat s operačním systémem ve verzi podporované výrobcem operačního 

systému, zejména v oblasti bezpečnostních patchů. Pro operační systémy s licencí „Open Sourceu 

(GNU, GPL apod.) musí mít dodavatel prokazatelně zajištěnou odpovídající podporu operačního 

systému. 

10. Penetrační (bezpečnostní) testování 
Dodavatel musí umožnit FN Ostrava provedení bezpečnostního testování v předem stanovených 

termínech. 

FN Ostrava má podle§ 4 zákona o kybernetické bezpečnosti povinnost zohlednit požadavky vyplývající 

z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele pro jejich informační systém základní služby a tyto 

požadavky zahrnout do smlouvy, kterou s dodavatelem uzavřou. 
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ev. č. Nabyvatele: 004/OVZ/23/006-K, OŘN-84/22 
ev. č. Poskytovatele: 

Vyžadování plnění výše uvedených požadavků, které vyplývají z bezpečnostních opatření FN Ostrava v 

míře nezbytné pro splnění povinností FN Ostrava podle zákona o kybernetické bezpečnosti není tedy 

možn~ považovat podle § 4 tohoto zákona za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo 

neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži. 

Dodavatel má povinnost zajistit bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků a nesouladu se 

stanovenými bezpečnostními požadavky. 
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