
 
 

Příloha č. 1 

Technická specifikace 

 

dle odstavce 3.4. kupní smlouvy ze dne 13. června 2017 

 

 

Monitory životních funkcí pro novorozence, 7KS splněno 

Technická specifikace B20 výrobce GE 

Healthcare 

Stacionární bed side monitory modulového typu jedno nebo 

vícemodulové 

splněno 

Bez centrální monitorovací stanice splněno 

Možnost propojení do KIS, NIS za účelem uložení dat do 

elektronické dokumentace pacienta 

splněno 

Všechny monitory 1x NIBP a 1y IBP, akce srdeční, respirografie, 

EKG, měření saturace pulsní oxymetrií, system Masimo nebo 

obdobné řešení 

splněno 

3 monitory dodat s module pro nízkovolumovou kapnometrii splněno 

Možnost připojení modulů pro monitorování TC plynů splněno 

Zobrazení trendů, nastavení alarmů splněno 

Možnost propojení s monitory oběhu (typu LidcoPlus, Picco popř. 

Další) 

splněno 

Provoz na vestavěnou baterii minimálně dvě hodiny splněno 

Přístroj musí poskytovat otevřené a dokumentované API rozhraní 

pro komunikaci s otevřeným informačním systémem, umožňující 

zejména výstup čitelných dat z přístroje do nemocničního 

informačního systému. Dodavatel musí do nabídku zahrnout 

veškeré náklady pro zajištění export čitelných dat z přístroje. 

Zejména licence, pokud je API licencované a další HW a SW 

komponenty, které jsou nutné pro komunikaci s nemocničním 

informačním systémem, pokud přístroj neumožnuje připojení do 

LAM sítě, nebo vyžaduje certifikované prostředky pro připojení k 

přístroji. Dodavatel zároveň popíše vlastnosti API a možnosti 

komunikace s NIS 

splněno, monitor 

životních funkcí B20 

za použití protokolu 

HL7 formátu "IHE 

PCD-01 OBR/OBX" 

umožňuje přímé 

datové propojení 

(TCP/IP) s 

informačním 

systémem 

  

 

 

 



 
 
Položkový rozpočet dodávky: 

 

 

položka počet ks 
celková cena bez DPH / 

uvedený počet ks 
DPH 21 % 

celková cena 
vč. DPH 

monitor B20 
s modulem E-
MINIC výrobce 
GE Healthcare 

3 290 271,00 Kč 60 956,91 Kč 351 227,91 Kč 

monitor B20 bez 
modulu E-MINIC 
výrobce GE 
Healthcare 

4 271 168,00 Kč 56 945,28 Kč 328 113,28 Kč 

celková kupní cena  561 439,00 Kč 117 902,19 Kč 679 341,19 Kč 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

Kupující: 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne _______ 2017 

 

 

 

Prodávající: 

 

 

 

V Praze dne 13. června 2017 

 

 

 

 

 

 

............................................. 

MUDr. Břetislav Shon 

předseda představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s.  

 

............................................. 

Ing. Soňa Hamšíková 

jednatelka 

Hoyer Praha s.r.o. 

 

 

 

............................................. 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA 

místopředseda představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 



 
 

Příloha č. 2 

Záruka a záruční podmínky 

 

dle odstavce 11.1. kupní smlouvy ze dne 13. června 2017 

 

1. Prodávající poskytuje na Předmět smlouvy a všechny jeho součásti plnou záruku po 

dobu dvacet čtyři (24) měsíců. Během Záruční doby je Prodávající povinen 

bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, včetně 

bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek a včetně 

bezplatného provádění validací a kalibrací Předmětu smlouvy (resp. jeho relevantních 

částí), provádění běžných či bezpečnostně technických kontrol a dalších servisních 

úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami, 

provozními potřebami Kupujícího. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly 

způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do Předmětu smlouvy 

Kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají 

původ v Předmětu smlouvy, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo 

údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži 

Prodávajícího a/nebo Předmětu smlouvy. Prodávající se dále zavazuje poskytovat 

Kupujícímu během Záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou 

činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčností, které se na Předmětu 

smlouvy vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací. Záruka 

zahrnuje také provádění povinných bezpečnostně technických kontrol (BTK), 

elektrorevizí  a dalších kontrol, které jsou stanoveny právními předpisy, pro konkrétní 

typy dodávaných přístrojů Prodávajícím. 

2. Prodávající je povinen během Záruční doby odstranit nefunkčnosti či jiné vady 

Předmětu smlouvy v následujících lhůtách od nahlášení: 

 do 48 hodin od nástupu na opravu, případě, že potřebné náhradní díly jsou na 

skladě Kupujícího nebo Prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly 

ze zahraničí, není Prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 72 hodin 

počítaných od nástupu Prodávajícího na opravu.  

 

3. Prodávající je povinen nastoupit na odstranění závady v místě plnění do 16 

pracovních hodin od nahlášení v pracovní den mezi 7,30-16,30 hod. nebo do 12,00 

hod. následujícího pracovního dne, pokud nahlášení bude v době po 16.30 do 7.29 

hodin následujícího dne , nebo pokud k nahlášení dojde v mimopracovních dnech. Za 

pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 7.30 hod. 

do 16.30 hod. v pracovních dnech. Prodávající musí  závadu odstranit a uvést 

Předmět smlouvy zpět do běžného provozu v termínech uvedených v odst. 2. této 

Přílohy č. 2. Prodávající splní svoji povinnost k odstranění závady či jiné poruchy 

Zařízení též tím, že ve stanovené lhůtě dodá Kupujícímu a uvede do provozu jiné 

zařízení, které bude způsobilé plně nahradit funkci Zařízení s vadou či jinou poruchou 

v podmínkách provozu Kupujícího. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den, o 

který bude překročena lhůta dle odstavce 2. této Přílohy č. 2. V případě souběhu 

smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění závady s jinou smluvní 

pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat 

dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady. Smluvní 

pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce Prodávajícího za 

Kupujícím. 

4. Na tuto smluvní pokutu se jinak vztahují ujednání čl. 13. kupní smlouvy. Způsobenou 

škodu se však Prodávající zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, zda škoda 

převyšuje smluvní pokutu, a to i v části, která je kryta smluvní pokutou. Za škodu se 

považuje i úplata, kterou Kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. 

vyšetření), které Kupující nemohl pro závadu na Předmětu smlouvy provést za použití 

Zařízení. 



 
 
5. Za nefunkční Předmět smlouvy ve smyslu této Přílohy č. 2 se považuje Předmět 

smlouvy s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která 

brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a 

navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání Předmětu smlouvy, že 

Kupující nemůže Předmět smlouvy užívat obvyklým způsobem. 

6. Prodávající oznamuje Kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen 

přijímat hlášení, oznámení a požadavky Kupujícího: 

Kupující je v případě závady na Zařízení povinen tuto nahlásit Prodávajícímu 

prostřednictvím servisního informačního systému na tel. č. 225 001 526 nebo 

faxem na  +420 225 001 555, či  e-mailem na adresu: servis@hoyer.cz. 

Pracovní doba Prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od  7.30  hod.  do   

16.30  hod. v pracovních dnech. 

 

Za okamžik nahlášení se považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy nebo faxové 

zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu či telefonní číslo. V případě použití e-

mailové zprávy pro nedostupnost telefonní linky tvrzenou Kupujícím, je Prodávající 

povinen prokázat, že telefonní linka byla dostupná, pokud nebude souhlasit 

s tvrzením Kupujícího o nedostupnosti této linky. Prodávající nenese odpovědnost za 

nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných 

telekomunikačních služeb a Prodávající tuto okolnost Kupujícímu prokáže. 

Kupující je oprávněn k telefonickému nahlášení podpůrně nahlásit nefunkčnost či 

jinou vadu Předmětu smlouvy též zasláním e-mailové zprávy na výše uvedenou e-

mailovou adresu. 

 

 

 

 

  

  

Kupující: 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne _______ 2017 

 

 

 

Prodávající: 

 

 

 

V Praze dne 13. června 2017 

 

 

 

 

 

 

............................................. 

MUDr. Břetislav Shon 

předseda představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s.  

 

............................................. 

Ing. Soňa Hamšíková 

jednatelka 

Hoyer Praha s.r.o. 

 

 

 

............................................. 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA 

místopředseda představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 



 
 

 

Příloha č. 3 

Požadavky na součinnost Kupujícího 

 

dle odstavce 8.3. kupní smlouvy ze dne 13. června 2017 

 

 

Požadavky Dodavatele na součinnost Kupujícího: 

 síťová zásuvka 230V u každého pacientského lůžka 

 datová zásuvka LAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupující: 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne _______ 2017 

 

 

 

Prodávající: 

 

 

 

V Praze dne 13. června 2017 

 

 

 

 

 

 

............................................. 

MUDr. Břetislav Shon 

předseda představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s.  

 

............................................. 

Ing. Soňa Hamšíková 

jednatelka 

Hoyer Praha s.r.o. 

 

 

 

............................................. 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA 

místopředseda představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 



 
 

 

Příloha č. 4     

 

Doklad o pojištění dle bodu 7.8  Kupní  smlouvy 

 



 
 

VZOR   předávacího protokolu   

 

 

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno 

v souladu s Kupní smlouvou č.  __________ 

 

Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu): 

 

Označení zboží v rozpočtu projektu 

(kód + název) 

Označení zboží v 

kupní smlouvě a na 

faktuře 

Typ přístroje, výrobce 

   

Dodané výrobky a příslušenství: 

 

Příslušenství -  

obecný název 

Příslušenství - 

typ  

Výrobní 

číslo 

Výrobce  Počet Cena/kus 

s DPH 

      

      

      

      

      

      

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014  Sb. je garantován po dobu 

………..měsíců, firmou…………………...  

 

Instruktáž personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona 

č.  268/2014 Sb.  byla  bezplatná  

 

Zboží předal:                                                                        Zboží převzal: 

 

datum:                                                                                   datum : 

 

podpis:                                                                                   podpis: 

 

 

Dodavatel 

IČ 

DIČ 

Adresa 

tel: 

email: 

Odběratel:  Nemocnice České Budějovice, 

a.s. 
 B. Němcové 585/54, Č. Budějovice  370 

01 

IČ: 260 68 877 

DIČ: CZ260 68 877 

tel: 387872011 

email: sekretariat@nemcb.cz 

Smlouva/objednávka č.: 

 

Datum vystavení  

předávacího protokolu: 

 

 

Místo určení:  

  


