
Bio1nedica 

0309258333/0300 
OP-054-25. 11 

sídlo: Sokolovská 1 8 ·• Karlín 
46342907 

v obchodním rejstříku vedeném 
Mudr. Simona 

banlovní 
kontaktní osoby: 
- ve věcech smluvních 
- ve věcech technických 

Jitka Vochyánová 
Jiří Rolenc 

soudem v Praze, oddíl vložka 52908 

teL: +420 283 933 605 
teL: +420 724 516 041 

Proaávající se dodat předmět této smlouvy a na vlastnické právo. Kupující se 
za zaplatit sjednanou cenu. 

1.1 Předmět 
Předmětem smlouvy je dodávka Jednotky pro ohřev/chlazení (výměník tepla) ke stávajícímu systému 
mimotělního oběhu SORIN (dále jen „zboží"), které je určeno pro Kardiochirurgické centrum a to v mzsahu a 
standardu dle specifikace uvedené v nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy . 

. 2 . Součástí je rovněž: 
"' zajištění dopravy do místa instalace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti; 
„ součástí dodávky budou předepsané doklady - dodací list s jednoznačným určením počtu ks v zásilce 

(případně identifikaci jednotlivých balení) 
" po uvedení zařízení do provozu budou předány prodávajícím kupujícímu příslušné doklady: 
" I instalační protokoly (ty budou obsahovat minimálně následující informace: 

ve vztahu k obecným údajům: Iniciály prodávajícího/dodavatele; Iniciály kupujícího/odběratele; Místo 
určení; Řada/číslo dokladu; Odkaz na související objednávku/kupní smlouvu; Odkaz na související 
fakturu; Datum vystavení dokladu; Kontaktní údaje osoby vystavující protokol; 
ve vztahu k dodávanému zboží: Typ zařízení/přístroje, výrobce; Označení zboží v kupní smlouvě a na 
faktw'e; Dodané zboží (výrobky a příslušenství v seznamu sestaveny tak, aby po sobě následovaly položky 
tvořící logíckýlhmkční dílčí celek/komplet (zaveditelný do operativní evidence FN Ostrava = označitelný inventárním 
číslem)) - číslo položky, katalogové číslo, obecný název/typ, výrobní číslo, množství, cena/kus s DPH, 
Suma ceny za logický/funkční dílčí celek/komplet (zaveditelný do operativní evidence FN Ostrava označitelný 
inventárním číslem); 
pokud systém, zařízení v dodávce vyžaduje instalaci na místě dodávky protokol bude obsahovat 
kromě obecných dále minimálně následující údaje: Typ zařízení/přístroje, výrobce; Výrobní číslo; 
Místo Informace o předinstalační přípravě; Iniciály uživatele; Informace o výstupní 
kontrole a předání; zda zalízenílpřístroj je kompletní a plně funkční v souladu se smluvním 



dodaného zařízení; 
po celou dobu záruční lhůty na dodané zařízení 

elektrické revize 
této ,,,~~""'""h"~~,·,An."~!· 

1 
Prodávající je povinen dodat zboží tak, aby v okamžiku dodání zatíženo jakýrnikoliv třetích osob 

nebo budoucích práv) 

1.4. 
je povinen dodat zboží v kvalitě tak, bylo určeno pro vyhovovalo 

podmínkám certifikace, bezpečnosti a požadavkům na dobu životnosti, a aby odpovídalo popisu funkčnosti 
uvedenému v průvodní dokumentaci zboží a v propagačních nebo nabídkových materiálech výrobce či 
prodávajícího před uzavřením této smlouvy. 

li. 

2.1 
Cena je stanovena jako přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční 
vlivy (např. inflace nebo vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám) a to po celou dobu smlouvy. Ceny 
jsou závazné a nejvýše přípustné, a to i při změně výše DPH. 

2.2 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění tj. předmět dodávky, balné, dopravné, celní 
či jiné poplatky, likvidace odpadu a obalů, doložení veškeré předmětné dokumentace k přístroji, instalaci a 
uvedením do provozu (včetně všech nutných komponent a příslušenství potřebných pro instalaci např. 
technologický rozvaděč, kabeláž od technologického rozvaděče k jednotlivým částem systému, i mezi částmi 
systému, atd.), validace, kalibrace nebo jiná vstupní měření, ukončené protokoly atd. Zaškolení obsluhy 
instruktáž v souladu se zákonem č. 2.68/2014 Sb.v platném znění o zdravotnických prostředcích - je zdarma. 

2.3 
V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na celkové kupní ceně ve 
výši: 

cena DPH: 
% 

Nabídková cena celkem 

964.693,00 
202.585,50 Kč 
1.1 

Podrobný položkový rozpočet nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 této kupní smlouvy. 

m. 
platební 

3.1 Záloha 
Zálohy nebudou poskytovány. 

3.2 Plat.ebni 



v dokladů: 

dodavatel 

platí 

ostatní 

takto zasílané dokumenty, pokud splňují ostatní náležitosti dané 
zákonem. 

Pouze je možné zasílat doklad v 

3.4 !Joba uhrazení daňového dokladu 
se kdy byla částka z účtu kupujícího. 

daňového dokladu 
V že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn daťíový doklad 
vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácený daňový doklad od 
kupujicího převzal. V takovém je prodávající povinen daňový doklad opravit a v případě, že by oprava 
činila daňový doklad nepřehledným, vystavit daňový doklad nový. Opravený nebo nový daňový doklad musí být 
znovu zaslán kupujícímu a začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

IV. 
a 

4. ·1 Termín a zboží 
Dodací lhůta, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, je nejpozději do 60ti dnů od podpisu této smlouvy. 

Zboží je pokládáno za předané po instalaci a uvedení do provozu a zaškolení obsluhy a podpisu předávacího 
protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Vzor předávacího protokolu je v příloze této smlouvy. Předávací 
protokol je za kupujícího oprávněn podepsat pověřený pracovník za technický úsek pracovník oddělení přípravy 
a realizace investic (oddělení zdravotnické techniky) a za konečného uživatele vedoucí pracoviště. Jedno 
vyhotovení předávacího protokolu zústává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává 
kupujícímu. 

Pracovník kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného 
zboží, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy. 

Kupující není povinen zboží či jeho která je či která jinak nesplňuje podmínky této 
smlouvy, zejména pak jakost zboží. 

4.2 Místo 
Místem plnění je Fakultní nemocnice Ostrava, 17, listopadu 1790, 708 52 Ostrava ·-· Poruba, Kardiochirurgické 
centrum. 

4.3 Součinnost 
jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu 

vyplývají jejich smluvního To i v případech, kde to není výslovně uloženo v 



Vlastnické na na zaškolením 

V že bude prodávající v prodlení s dodáním a instalací zboží zahrnutého v 
uvedením do provozu, je povinen kupujícímu smluvní pokutu ve výši % sjednané 

smlouvy 
ceny 

včetně DPH í započatý den prodlení. 

5.2 
Prodávající uhradí smluvní pokutu ve vys1 % z pořizovací ceny vč. DPH za den prodlení nad 
garantovaný počet dnů zprovoznění zařízení v záruční době dle čl. VI odst. 6.4. 

5.3 
V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle smlouvy, bude povinen zaplatit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanoveném předpisy občanského 

5.4 
Dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody, která vznikne porušením povinnosti, na níž se 
smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuty jsou splatné do 3 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě oprávněnou 
smluvní stranou druhé smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení 
§ 2051 druhé věty občanského zákoníku na vztahy založené touto smlouvou. 

VL 
podmínky 

6.1 Délka záruční 
Prodávající prohlašuje, dodávané předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje 
na předmět smlouvy záruční lhůtu v délce 24 měsíců, která začíná běžet první pracovní den ode dne uvedení 
zařízení do provozu, tj. ode dne podepsání předávacího protokolu a zaškolení obsluhy. 

Výrobce před uvedením stanovených měřidel do oběhu zajistí jejich prvotní ověření dle zákona č.505/1990 Sb. o 
metrologii, u ostatních měřidel jejich kalibraci. 

Veškeré servisní úkony, pravidelné preventivní prohlídky a elektrické revize prováděné v záruční době budou 
zdarma, včetně vystavení protokolu dle požadavku zákonač. 268/2014 Sb. ve znění předpisů. 

Záruka zajišťuje, že zboží bude mít všechny vlastnosti dle smlouvy, dle dokumentace ke vlastnosti 
odpovídající obsahu technických norem, l~teré se na jednotlivé výrobky vztahují a vlastnosti obvyklé po celou 
dobu trvání záruční Odpovědnost prodávajícího za vady na které se nevztahuje záruka, není tímto 
odstavcem dotčena. 



6.4 

v 

po 

vad zboii 

v konkrétním J1ne 
dle odst 6.4, odstranit oznámené 

uplatnit další vyplývající 

servisu 

Termín nástupu na opravu je do 72 hod. Garance zařízení je do: 14ti kalendářních 

dnů (počítaných od nahlášení závady). V případě výměny náhradního dílu je garance zprovoznění 
zařízení do 14ti dnů. 
Způsob nahlášení oprav: telefonicky na tel.č. +420 545 214 915 nebo faxem nač. +420 545 214 915, e
mailem: servis@bmgrp.cz 
V případě opravy delší jak 21 kalendářních dnů je možnost zapůjčení adekvátního systému zdarma. 

'-"'~=~ garantuje prohlídku přístroje a vystavení protokolu o pravidelné preventivní prohlídce za 
cem; 1.500 Kč bez DPH. Cestovné je po záruce účtováno ve výši 15 Kč bez DPH za km a je počítáno z 
sídla servisu. Cena servisního technika je ·J .500 Kč bez DPH za hodinu. 

Prodávající se nejpozději ke dni skončení záruční doby uzavřít s kupujícím servisní smlouvu za 
podmínek uvedených v této smlouvě. Prodávající se zavazuje tuto smlouvu bezdůvodně nevypovědět min. po 
dobu 5 leL 

7.1 
Pokud je součástí předmětu plnění dodávka softwarových produktů, 
neomezené a nevýhradní právo užívat tyto softwarové produkty na 
v nezměněné formě. 

7.2 

pak se kupujícímu vyhrazuje časově 
se kterým byly dodány, a to 

Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající 
prohlašuje, že užívání softwaru kupujícím nebrání jakákolí překážka faktická či právní, vyplývající zejména 
z předpisů o právu autorském. 

8.1 
Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech 

na které smluvní strany mohly ""'TI'"""°'r 

8.2. 



9.2 

10.1 

Ministerstva zdravotnictví 
že ani nebude žádným zaměstnancem 

nákladů ,u"""'~''"h 

úč:astí 

na konkrétní oddělení 
zaměstnanců 

Jakákoiiv ústní ujednáni, která nejsou písemné oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou 
právně neúčinná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

10.2 
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, bude 
předána či v českém jazyce. 

10.3 
V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem 
kupujícího. 

10.4 
Smlouva je ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno. Smlouva nabývá platnosti účinnosti 
dnem podpisu obou smluvních stran. 

10.5 
V souladu s ust § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, prodávající souhlasí s 
uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, na profilu zadavatele. 

příloha č. í - technická specifikace položkový seznam dodávky s oceněním jednotlivých a 
jejich příslušenství; 
příloha č. 2 seznam měřidel; jsou součástí dodávky 

J;, příloha č. 3 - prohlášení dodavatele o možnosti dodávek spotřebního materiálu nebo reagencií, včetně 
seznamu možných dodavatelů (pokud spotřební materiál nebo reagencie jsou potřeba pro činnost systému 
/přístroje/ a nebo není nutnost používat výhradně spotřební materiál nebo reagencie jednoho dodavatele); 



v v 

Fakultní nemocníce 
doc .. MUDr, David Feltl, 

náměstek ředitele pro <::tť,atAr·rn 

na základě .2014 



Ano 
1x 
O Kč 
1.815Kč 

doba 
do 72 hodin 
do 14ti dnů 

Brno, 2x1 

hodinová sazba 
1815 Kč/hod s DPH 







1balení 

AOIN i .970 

Kč bez 

DPH 
DPH 


