RÁMCOVÁ SMLOUVA
Číslo smi mn.ňít/A^3/^
Doručena dne:	.1. 9.	17
Kopie pro:	CFC/'^ Oil^
na nákup zdravotnických prostředků a poskytování servisní
a technické podpory
ČÁST A
Obecná ustanovení
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupena:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
IC:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
e-mail:
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem
Mgr. Renata Tydlačková - náměstek pro ošetřovatelskou péči Ing. Rostislav Simanský, MBAce - provozně-technický náměstek
Be. Miron Baláž - vedoucí odd. zdravotechniky
00844896
CZ00844896
Komerční banka, a.s., pobočka Havířov 27132791/0100 pro ostatní majetek, 174-27132791/0100 pro investiční majetek renata.hruba@nsphav.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899
(dále jen „kupující")
a
2. MEYRA ČR s.r.o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
Praha - Záběhlice, Hrusická 2538/5, PSČ 14100
Ing. JAN BÝMA - jednatel
41190327
CZ41190327
ČSOB
300497813/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 1, oddíl C, vložka č. 3423
(dále jen „prodávající")
II.
Základní ustanovení
	Tato smlouva je uzavřena v části B dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") a v části C dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
	Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
	Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

ČÁST B
Rámcová kupní smlouva na nákup zdravotnických prostředků
III.
Předmět smlouvy
	Prodávající se zavazuje na základě jednotlivých objednávek odevzdat kupujícímu zboží podle odst. 2 tohoto článku smlouvy (dále jen „zboží") spolu s příslušenstvím dle odst. 3 této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
	Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí Inv. vozík mechanický - sedačka, i pro venkovní převoz, nosnost min 190 kg a Inv. vozík mechanický - sedačka, i pro venkovní převoz, nosnost min 130 kg. Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 a 2 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané a jeho popisy musí být v českém jazyce. Dodané zboží musí být označeno CE značkou.
	Příslušenstvím zboží se rozumí:

	návod k použití a údržbě v českém jazyce 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě (na DVD, flash disk nebo CD ROM ve formátu MS Office verze 2003 nebo vyšší, .pdf, .jpg),
	záruční list,
	plná licence k softwaru, pokud je součástí plnění,
	prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
	zařazení zdravotnických prostředků podle míry zdravotního rizika pro uživatele a třetí osoby do rizikových tříd dle § 6 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích") a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky.

	Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také nezbytné předinstalační přípravy/instalaci/montáž zboží a jeho uvedení do provozu a proškolení zaměstnanců uživatele sjeho obsluhou tak, aby je byli schopni řádně užívat. O proškolení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží prodávající vyhotoví protokol, který bude obsahovat podpisy těchto zaměstnanců.
	Účelem této smlouvy je realizace části projektu „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči" v nemocnici zřizované Moravskoslezským krajem - Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace.

	Celková kupní cena (v souhrnu všech částí) dle přílohy č. 1 činí bez DPH 212 173,91 Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc sto sedmdesát tři korun českých), DPH ve výši 15 % je 31 826,09 Kč, a cena včetně DPH činí 244 000,00 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři tisíc korun českých).

Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
	Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, předinstalační přípravy/instalace/montáže zboží, proškolení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží, záručního servisu dle čl. X této smlouvy, dalšího servisu a technické podpory dle části C této smlouvy a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
	Je-li prodávající plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
	Kupní cena je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. Snížení nebo zvýšená odebíraného množství zboží v průběhu plnění této smlouvy není důvodem ke změně ceny.

	Prodávající je povinen odevzdat zboží v místech plnění, která se nachází v sídle kupujícího, zde jej nainstalovat a provést přejímací zkoušku funkčnosti.
	Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 4 týdnů od obdržení objednávek.

IV.
Kupní cena
V.
Místo a doba plnění
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VI.
Povinnosti prodávajícího a kupujícího
	Prodávající je povinen:

	Dodat zboží řádně a včas na základě jednotlivých objednávek kupujícího.
	Dodat kupujícímu zboží:

	v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno,
	v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku a v případě, kdy právní předpisy vyžadují sterilní balení zdravotnických prostředků, musí být splněny podmínky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,
	v I. jakosti.

	Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
	Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
	Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
	Předat kupujícímu do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy harmonogram dodávek zpracovaný po dohodě s uživateli.

	Kupující je povinen:

	Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
	Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII.
Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
VIII.
Předání a převzetí zboží
	Zboží bude předáno a převzato po částech dle jednotlivých míst plnění dle čl. V této smlouvy. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo proškolení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty. Odevzdání zboží bude provedeno za přítomnosti zástupce uživatele.
	Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:

	dodaného druhu a množství zboží,
	zjevných jakostních vlastností zboží,
	zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
	neporušenosti obalů zboží,
	dokladů dodaných se zbožím a dokumentace, která se ke zboží vztahuje a kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo tato smlouva,
	zda byla provedena montáž/instalace zboží a proškolení zaměstnanců s obsluhou zboží (na základě protokolu dle čl. III odst. 4 této smlouvy).

	V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
	O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list (zvlášť pro každé místo plnění), který za kupujícího podepíše ktomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.
Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že úhrada kupní ceny bude probíhat následovně:
Po předání a převzetí části zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy, které bude potvrzeno podpisem dodacího listu dle čl. VIII této smlouvy, bude uhrazena část kupní ceny ve výši odpovídající kupní ceně zboží uvedeného v dodacím listu. Zálohové platby nebudou poskytovány.
	Je-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura (zboží investiční povahy bude uvedeno číslo účtu pro investice a zboží neinvestiční povahy bude uvedeno číslo účtu pro ostatní majetek), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li prodávající plátcem DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura (zboží investiční povahy bude uvedeno číslo účtu pro investice a zboží neinvestiční povahy bude uvedeno číslo účtu pro ostatní majetek), která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

	číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. P16V00003389), název projektu (veřejné zakázky), tj. „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči" a konkrétní místo plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy,
	číslo a datum vystavení faktury,
	předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (tj. text „dodávka zdravotnických prostředků pro pacienty"),
	označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat kupujícího),
	číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury. Budou- li splněny podmínky stanovené zákonem o DPH (například ust. § 21 odst. 9 zákona o DPH aj.), může faktura zahrnovat několik dodacích listů.
	lhůtu splatnosti faktury,
	označení odboru, který akci likviduje (odbor zdravotnictví),
	jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
	přílohou poslední faktury bude rekapitulace dodacích listů dle jednotlivých částí projektu, vč. finančního vyjádření (jednotlivé dodací listy budou přílohou této rekapitulace) a rekapitulace vystavených faktur.

	Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
	Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
	Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
	Kupující, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu působností v oblasti veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz ust. § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a prodávajícím, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
	Je-li prodávající plátcem DPH, kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

	prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
	prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
	bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Záruka za jakost
Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka") ve smyslu
§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba").
	Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
prodávající.
	Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5
a násl. tohoto článku smlouvy. Prodávající je povinen při odstraňování vad v rámci záruky
X.
Záruka za jakost, práva z vadného plnění
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postupovat v souladu s §§ 64 a 66 zákona o zdravotnických prostředcích a platnými technickými normami.
	Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

Práva z vadného plnění
Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.
	Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
	Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na (možnost volby na kupujícího):
	e-mail:	ostrava@meyra.cz
	adresu:	MEYRA Ostrava, Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava
	do datové schránky:

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě kupujícího také uživatel, který bude mít zboží předáno k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.
	Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
	Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží u uživatele. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
	Jestliže vada neznemožňuje využití věci k jejímu účelu, je prodávající povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hod od oznámení této vady prodávajícímu. Takováto vada musí být odstraněna nejpozději do 36 hodin hod od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
	Jestliže vada znemožňuje využití věci k jejímu účelu, je prodávající povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hod od oznámení této vady prodávajícímu. Takováto vada musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin hod od oznámení této vady prodávajícímu.
	V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
	Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
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Sankce
Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 nebo 11 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.
Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
ČÁST C
Poskytování servisní a technické podpory
XII.
Předmět plnění
. Prodávající se zavazuje u zboží dodaného dle části B této smlouvy provádět:
	další servis mimo servisu záručního dle čl. X, bude-li takový servis potřebný; při provádění tohoto servisu je povinen postupovat v souladu s §§ 64 a 66 zákona o zdravotnických prostředcích a platnými technickými normami,
	aktualizace a upgrade softwarového vybavení přístrojů,
	pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly přístrojů a dalších zdravotnických prostředků dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích a dle požadavků výrobce,
	revize elektrických zařízení dle platných ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353 a dle požadavků výrobce

(dále též jen „servisní a technická podpora").
. Cena za provádění činností dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je v plném rozsahu zahrnuta v kupní ceně zboží dle čl. IV této smlouvy.
XIII.
Doba a místo plnění
. Prodávající se zavazuje provádět servisní a technickou podporu po dobu trvání záruční doby dle čl. X této smlouvy.
. Servisní a technická podpora bude prováděna v místech instalace zboží u uživatele.
XIV.
Práva a povinnosti při provádění servisní a technické podpory
. Prodávající je povinen předložit kupujícímu do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy harmonogram provádění předepsaného servisu dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích, případně provádění další servisní a technické podpory dle návodu k použití zdravotnického prostředku, resp. v souladu s pokyny výrobce, rozepsaných dle jednotlivých uživatelů. Nezbytnou náležitostí harmonogramu dle věty první je uvedení časového intervalu jednotlivých servisů a specifikace rozsahu provádění servisů.
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	Servisní a technická podpora bude probíhat v místě instalace zboží, tj. u jednotlivých uživatelů. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí dodavatel bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k objednateli.
	V rámci servisní a technické podpory bude prodávající pravidelně provádět bezplatně prohlídku zboží a jeho údržbu a to dle harmonogramu dle odst. 1 tohoto článku, doporučení výrobce nebo příp. po určitém počtu provedených úkonů na daném přístroji, tak, aby byla po celou dobu trvání záruční doby zajištěna funkčnost zboží. Plnění servisní a technické podpory zahrnuje zejm. veškeré potřebné servisní úkony, úkony technické podpory, práci a cestu technika, servisní prohlídky apod.

XV.
Sankce
	Nepředloží-li prodávající kupujícímu harmonogram dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
	Neprovede-li prodávající kteroukoliv servisní prohlídku dle harmonogramu zpracovaného podle čl. XIV odst. 1 této smlouvy ve lhůtě uvedené v tomto harmonogramu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do provedení příslušné servisní prohlídky.
	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

ČÁST D
Společná ustanovení
XVI.
Zánik smlouvy
	Tato smlouva zaniká:

	písemnou dohodou smluvních stran,
	jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména

	neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,
	pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
	nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
	nedodržení smluvních ujednání o poskytování servisní a technické podpory,
	neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

	Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

	bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
	podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.

	Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
	Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů".

XVII.
Závěrečná ustanovení
	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
	jTato smlouva nabývá účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv").
	Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních
stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
	Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí straně.
	Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží
1 a prodávající 1 její vyhotovení.
	Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Seznam zdravotnických prostředků - rozpočet
Příloha č. 2: Technická specifikace zboží
V Havířově dne 		
V Praze dne
_ lovV
NEMOCNICE S POLC2INIFOU HAVB-.37,
příspěvková organizace
Détaidtá 1182/24,736 01 Havířov
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Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce
ředitel
Hrusická 2538 1 ; MS v Praze odd Tel. 272 764 37. DIČ: CZ413
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Nemocnice s polil
Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
,ou Havířov, p. o.
datum :
datum:
n.h Hy Áiuoty
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Příloha zadávací dokumentace
SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ - ROZPOČET	(příloha
č. 1 Rámcové kupní smlouvy)
Název zakázky: Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči
Celkem počet ks
Cena za jednotku v Kč - bez DPH
Cena celkem v
Kč bez DPH
Cena DPH v
Kč dle
zákonné sazby
Cena celkem v Kč s DPH
Rehabilitační' prostředky pro pacienty





Pomůcky k zajištění mobility





Část 1.





Inv. vozík mechanický - sedačka, i pro venkovní převoz, nosnost min 190 kg
2
27 826,09
55 652,17
8 347,83
64 000,00
Inv. vozík mechanický - sedačka, i pro venkovní převoz, nosnost min 130 kg
15
10 434,78
156 521,74
23 478,26
180 000,00
Celkem část I.


212 173,91
31 826,09
244 000,00
Část II.





Chodítko čtyřkolové s podpěrnou deskou
5
0,00
0,00

0,00
Celkem část II.


0,00
0,00
0,00
Část III.





Křeslo pro kardiaky
20
0,00
0,00

0,00
Křeslo pro kardiaky - pojízdné, polohovatelné
8
0,00
0,00

0,00
Celkem část III.


0,00
0,00
0,00
Pomůcky k senzomotorickému tréningu, podložky





Část IV.





Balanční pomůcka k nácviku rovnováhy
4
0,00
0,00

0,00
Celkem část IV.


0,00
0,00
0,00
Vybavení tělocvičen k LTV





Část V.





Rotoped
2
0,00
0,00

0,00
Můstek se schody - úhel
1
0,00
0,00

0,00
Celkem část V.


0,00
0,00
0,00
Pomůcky k polohování a prevenci vzniku dekubitů u pacienta





Část VI.





Otočná podložka pro přesun pacienta - na lůžku
6
0,00
0,00

0,00
Podložka pro přesun pacienta-rolovací
7
0,00
0,00

0,00
Antidekubitní matrace aktivní - dekubity 3. a 4. stupně s akumulátorem
5
0,00
0,00

0,00
Celkem část VI.


0,00
0,00
0,00
Obslužné a pomocné prostředky pro pacienty





Pomůcky k zajištění hygieny pacienta





Část VII.





Klozetové křeslo
5
0,00
0,00

0,00
Sprchovací klozetové křeslo pojízdné - pro imobílní pacienty (hydraulické)
4
0,00
0,00

0,00
Koupací lůžko pojízdné hydraulické
6
0,00
0,00

0,00
Celkem část VII.


0,00
0,00
0,00
Pomůcky k zajištěni bezpečí a hygieny při provádění ošetřovatelských úkonů





Část Vlil.





Vozík převazový se šuplíky
3
0,00
0,00

0,00
Celkem část Vlil.


0,00
0,00
0,00
Pomůcky k zajištění mobility





Část IX.





Transportní vozík dlouhý polohovatelný, výškově stavitelný s postranicemi
7
0,00
0,00

0,00
Celkem část IX.


0,00
0,00
0,00
Pomůcky ke sledování hmotnosti a výživy pacienta





Část X.





Vážící křeslo
3
0,00
0,00

0,00
Celkem část X.


0,00
0,00
0,00
V Praze dne
- "7_o V-v
Název, sídlo, IČ dodavatele
MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538,141 Praha 4 Spořilov
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Příloha č. 1	SKUPINA 1









Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči - rehabilitační pomůcky pro pacienty - technická specifikace zboží



Název přístroje, zařízení, technický popis
Počet kusů, kompletů, souborů


1. Rehabilitační pomůcky pro pacienty



Pomůcky k zajištěni mobility



Část I.


Invalidní vozík mechanický - sedačka, i pro venkovní převoz, nosnost min 190 kg
2
ANO
invalidní vozík MEYRA, typ Eurochair 2 XXL 2.850

transportní vozík



šířka sedáku min. 460 mm



rám zesílený, skládací sedadlo, nylonový potah, připuštěn také jiný syntetický materiál než je nylon, při splnění



odnímatelné postranice (boční madla)



zadní kola pneumatická s parkovacími brzdami pro obsluhu min. 550 mm (22“)



přední kola min. 200 mm (8")



stupačky odklopitelné, odnímatelné, s regulací délky nastavení



lýtkový pás (opěrný pásek DK)



bezpečnostní popruh k fixaci pacienta



nosnost min. 190 kg



snadno omyvatelný, dezinfikovatelný povrch



možnost nastavení těžiště - pro pacienty po amputacích dolních končetin



stabilizační kolečka proti překlopení vozíku dozadu







Invalidní vozík mechanický - sedačka, i pro venkovní převoz, nosnost min. 130 kg
15
ANO
invalidní vozík MEYRA, typ Basic Format 3.940

transportní vozík



šířka sedáku min. 460 mm



rám zesílený, skládací sedadlo , nylonový potah připuštěn také jiný syntetický materiál než je nylon, při splnění podmínek snadné udržitelnosti a možnosti dezinfekce povrchu



odnímatelné postranice (boční madla)



zadní kola pneumatická s parkovacími brzdami pro obsluhu min. 550 mm (22“)



přední kola min. 200 mm (8")



stupačky odklopitelné, odnímatelné, s regulací délky nastaveni



lýtkový pás (opěrný pásek DK)



bezpečnostní popruh k fixaci pacienta



nosnost min. 130 kg



snadno omyvatelný, dezinfikovatelný povrch



možnost nastavení těžiště - pro pacienty po amputacích dolních končetin



stabilizační kolečka proti překlopení vozíku dozadu







Část II.


Chodítko čtvřkolové s podpěrnou deskou
5


chodítko s opěrnou plochou



vyměkčená podpěrná deska



výškově stavitelné od 109 do152 cm (tolerance rozměrů +/- 5%)



nastavitelná délka madel (držadel)



kolečka vybavena brzdami o průměru min 75 mm - max. 130 mm



zatížení min. 150 kg



kovová lakovaná konstrukce



Část lil.


Křeslo pro kardiaky
20


pevná konstrukce křesla



boční opěrky hlavy, područky



snadno omyvatelné, dezinfikovatelné polstrování



protiskluzové nástavce - gumová ochrana nožek křesla



možnost volby barevného odstínu koženky



čalouněné zdravotnickou koženkou



nosnost min. 150 kg



Křeslo pro kardiaky pojízdné, polohovatelné
8


pojízdné křeslo



polohovatelné opěradlo a podnožník pomocí plynové pístnice



kovová lakovaná konstrukce



A(
Stránka 1

kolečka o průměru min. 100 mm, brzditelná



synchronní pohyb opěradla a podnožnlku - možnost polohovánl



odklopné područky s aretací



čalouněno zdravotnickou koženkou, omývatelnou a dezinfikovatelnou



poloha pro snadné vstávání



madlo na opěradle pro snadnou manipulaci



možnost volby barevného odstínu koženky



možnost doplnit o infuzní stojan



možnost doplnit o odběrovou područku



možnost doplnit o stolek pro čtení



nosnost min. 150 kg







Pomůcky k senzomotorickému tréningu, podložky



Část IV.


Balančni pomůcka k nácviku rovnováhy
4


využití u onemocnění páteře, dolních končetin



k nácviku stability jednotlivých segmentů



umožňuje velkou variabilitu cviků a zapojení většiny svalových partií



součástí pumpička, manuál



zesílená konstrukce



protiskluzový povrch se zónami



nosnost min. 150 kg



z omývatelného a dezinfikovatelného PVC materiálu



možnost použití z obou stran







Vybaveni tělocvičen k LTV



Část V.


Rotoped
2


s certifikací zdravotnického prostředku



vertikální a horizontální nastaveni sedla.



nastavitelný úhel rukojeti



funkce počítače -čas, rychlost, puls, vzdálenost



transportní kolečka



stabilní konstrukce



magnetický brzdný systém



zátěžové kolo



elektronické ovládání zátěže



systém zajišťující tichý a plynulý chod



snímače tepové frekvence v rukojetích



nastavitelné ergonomické sedlo



manuální program



režimy Začátečník, Pokročilý cvičenec, Sportovec



předdefinované profily tratě s možností vytvoření vlastního profilu



přizpůsobování zátěže podle aktuální tepové frekvence (kardio program)



program pro kontrolu výkonu



LCD displej



zobrazení: čas cvičení, ujetá vzdálenost, tepová frekvence, rychlost, spotřeba v cal i W



hrudní pás součást balení, nebo možnost dokoupení



síťový adaptér



nosnost min. 150kg







Můstek se schody - úhel
1


konstrukce s nerez, pohyblivými díly, zábradlí výškově stavitelné od 65 do 110 cm (tolerance +/- 5%)



kovové, lakované



delší část - 6 schodů - 163cm, kratší: 4 schody - 90cm (tolerance rozměrů +/- 5%)



střední plošina ve výšce 70 cm (tolerance rozměru +/-10%)



schody s omyvatelným protiskluzovým povrchem



nosnost: miirJSOkcj



Pomůcky k potahování a prevenci vzniku dekubitů u pacienta



Část VI.


Otočná podložka pro přesun pacienta - na lůžku
6


podložka je určena pro tělesně postižené osoby a pacienty se sníženou schopností mobility, usnadňuje přesun a manipulaci s pacientem z polohy vleže do sedu



usnadňuje vstávání z lůžka



otočná podložka



průměr min. 300 mm



hmotnost podložky: 0,5 - 1,5 kg



nosnost: min. 150 kg



povrch snadno omyvatelný, dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky







Podložka pro přesun pacienta - roíovaci
7


podložka je určena pro tělesně postižené osoby a pacienty se sníženou schopností mobility, usnadňuje přesun a manipulaci s pacientem z lůžka na lůžko, operační stůl, dlouhý vozík, rtg stůl



délka podložky: 170 - 180 cm



šířka podložky: 50 - 55 cm



hmotnost podložky: 2 - 3,5kg.,
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nosnost podložky: min. 150 kg



skladci, pevná a odolná konstrukce



povrch odolný proti protržení, zdravotně nezávadný, snadno omyvatelný, dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky



úchyty pro personál na kratších stanách podložky







Antidekubitní matrace aktivní - dekubity 3. a 4. stupně s kompresorem
5


nosnost matrace min. 150 kg, rozměry 2 000 x 900 mm (tolerance rozměrů +/- 5%)



akceptace jak varianty "overlay", tak i varianty pokládání matrace na stávající podložku nebo matraci



požadavek na splnění bezpečnostních norem, včetně požadavku na sníženou hořlavost (bez požadavku na certifikát o nehořlavosti, doložení certifikátu bude zadavatel akceptovat)



systém pro prevenci dekubitů 3. a 4. stupně



okamžité vypuštění vzduchu z matrace v případě KPR



automatické nastavení tlaku v matraci dle váhy pacienta, zadavatel nepožaduje signalizaci poklesu tlaku vlivem výpadku napájení, vybavení alarmem bude zadavatel akceptovat



panel pro ovládání funkcí matrace na kompresoru nebo na lůžku



potah matrace - antibakteriální, omyvatelný, nepropustný pro tekutiny, prodyšný, dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky, pratelný na 90 °C, zip minimálně ze 3 stran s ochranou proti průsaku nečistot do matrace



kompresor s regulací tlaku, cyklus 10-12 minut



zadavatel akceptuje systém střídání tlaku v jakémkoli poměru



samostatné vyměnitelné komory



systémem střídavých komor



jednoduchá výměna jednotlivých komor systému



popruhy pro uchycení k jakékoliv standardní postelové matraci



držák kompresoru antidekubitní matrace











Marie Hargašová



vrchní sestra chirurgického oddělení







Mgr. Renata Tydlačková



náměstek pro ošetřovatelskou péči
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Název, sídlo, IČ dodavatele



MEYRA ČR s.r.o.



Hrusická 2538,141 Praha 4 Spořilov



IČ: 41190327
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Ing. Jan Býma MBA
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