
Číslo Prodávajícího:
Číslo Kupujícího:

Kupní smlouva
uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále ,,NOZ“) na základě

VZMR : VZ-482/2017 s názvem:
„Vybavení zdravotnických zásahových batohů (A, B), pediatrického batohu a batohu pro oxygenoterapii,

jako materiálu určeného pro záložní vozy na HPZ.“

Smluvní strany

Prodávající:
Název / jméno: Václav Vytlačil -SUPPORTMED
Sídlo: Velká hradební 17/62 Ústí nad Labem
Zastoupená: Václav Vytlačil
IČ / DIČ: Ičo 73797553 DIČ cz 5901260640
Společnost zapsaná v: Živnostenský úřad Ústi n L
Bankovní spojení: ......
Číslo účtu: ..................
Kontaktní osoba: Václav Vytlačil
Tel.: ..................
Email: .......... .........................
Dále jen „prodávající"

Kupující:
Kupující: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Sociální péče 799/7A; 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
IČ / DIČ: 00829013 /CZ00829013
Společnost zapsaná v: OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 759
Bankovní spojení: ....................................................... ...... ..........
Číslo účtu: ........................
Kontaktní osoba ve 
věcech technických:

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

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

......................................................................
dále jen „kupující"

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem plnění smlouvy je dodávka zboží -  nákup vybavení do zásahových zdravotnických batohů (A), , 
jako materiálu určeného pro záložní vozy na likvidaci MU a KS s hromadným postižením zdraví.

1.2. Specifikace předmětu plnění a jednotlivé položky, které bude obsahovat set jsou uvedeny v položkovém 
rozpočtu v příloze č. 3 této smlouvy. Počty kusů setů uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 3 této 
smlouvy jsou orientační. Zadavatel se tímto nezavazuje k odběru tohoto počtu setů.

1.3. Dodávky setů pro batohy budou podle skutečné potřeby realizovány na základě jednotlivých dílčích 
objednávek v průběhu platnosti smlouvy.



1.4. Každý set (veškeré vybaveni batohu vyspecifikovaný v položkovém rozpočtu) bude zkompletován a zabalen 
v krabici (či jiném obalu) označené názvem batohu dle části VZ a dodáván jako kompletní dodávka pro každý 
batoh.

1.5. Smlouva se uzavírá jako výsledek 1. části, veřejné zakázky s názvem „VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH 
ZÁSAHOVÝCH BATOHŮ (A, B), PEDIATRICKÉHO BATOHU A BATOHU PRO OXYGENOTERAPII, JAKO 
MATERIÁLU URČENÉHO PRO ZÁLOŽNÍ VOZY NA HPZ.“

1.6. Specifikace předmětu plnění a podmínky této smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek kupujícího jako 
zadavatele veřejné zakázky a nabídky prodávajícího jako vybraného dodavatele výběrového řízení. Obě 
smluvní strany prohlašují, že zadávací podmínky kupujícího a nabídku prodávajícího podanou v řízení mají k 
datu uzavření této smlouvy k dispozici.

2. Platnost smlouvy

2.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí dne 31.12. 2018.

3. Dodací podmínky

3.1 .Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění uvedený v čl. 1 této smlouvy.
3.2. Jednotlivé objednávky budou prodávajícímu zasílány písemně v intervalu, přičemž za písemnou form uje 

považována forma e-mailu.
3.3. Potvrzením podpisem objednávky ze strany prodávajícího je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřen smluvní 

vztah, kteiý se bude řídit ustanoveními této kupní smlouvy.
3.4. Předmět plnění dle této smlouvy lze dodat doručením a převzetím zboží oprávněným pracovníkem kupujícího 

v místě plnění. Dodávky předmětu plnění bude zajišťovat prodávající v místě plnění uvedené na každé 
objednávce.

3.5. Termín dodání je  do 14 kalendářních dnů od doručení objednávky prodávajícímu.
3.6. Prodávající provede předání dodávky do místa plnění v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, případně v čase 

po dohodě prodávajícího a kupujícího.
3.7. Nedílnou součástí dodávky bude doklad o předání a převzetí zboží (dodací list). Dodací list podepíší oprávnění 

zástupci obou smluvních stran, kteří budou pověřeni příslušným vedoucím zaměstnancem (statutárním 
zástupcem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, přičemž podpisem dodacího listu dochází k převzetí a předání 
zboží. Dodací list musí obsahovat přesné definování zboží, prodejní cenu bez DPH a s DPH, přesný název 
výrobku.

3.8. Kupující požaduje dodat zboží odpovídající platným ČSN, atestům a předpisům výrobce v prvotřídní kvalitě. 
Kontrola kvality a úplnosti předmětné dodávky bude provedena při převzetí. Oprávněný pracovník kupujícího 
je  povinen prohlédnout předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se, zda 
odpovídá smluveným vlastnostem a zadávacím podmínkám. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných 
pro užívání věci. V případě závady, na kterou se vztahuje záruka, veškeré vzniklé náklady hradí prodávající.

3.9. Prodávající garantuje záruční dobu za jakost zboží v délce minimálně 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím.
3.10. Vlastnické právo k předmětu koupě, jakož i nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem 

jeho převzetí.
3.11. Odpovědnost za vady zboží, záruka za jeho jakost a právní vady zboží, se řídí příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. NOZ. Prodávající se zavazuje,
že v případě dodání vadného zboží a jeho reklamace kupujícím, provede ihned výměnu zboží ve stanovené jakosti a
kvalitě na vlastní náklady.

4. Cena předmětu

4.1. Cena předmětu plnění je  ujednána podle celkové nabídkové ceny prodávajícího, která je rozepsaná v krycím 
listu a je  přílohou č. 1 této smlouvy, nabídková cena za 1 ks setu a celková nabídková cena předmětu plnění
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smlouvy je závazná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná po dobu smluvního vztahu a je  garantována 
prodávajícím po celou dobu platnosti smlouvy.

4.2. Navýšení ceny je přípustné pouze :
- při změně daňových sazeb, a to jenom ve výši procentuálně shodné s tímto navýšením a po předcházejícím 
písemném souhlasu kupujícího. V případě, že od data platnosti cen dojde ke změně kurzu CZK/EUR nebo 
CZK/USD o více než 5%, která bude trvat nejméně 30 kalendářních dnů po sobě, zavazují se obě smluvní 
strany jednat o změnách cen zboží
- při překročení míry inflace, přesněji pokud statistické vyjádření inflace vycházející z měření čistých cenových 
změn pomocí indexů spotřebitelských cen vyjádřených přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu 
měsíci stanovených Českým statistickým úřadem (dále jen „inflace41), překročí v součtu 3 %, vztaženo k datu 
uzavření Kupní smlouvy nebo k datu posledního navýšení smluvních cen v důsledku překročení míry inflace.
V tomto případě bude Prodávající oprávněn požadovat navýšení smluvních cen o odpovídající procento inflace 
za předmětné období.
Navýšení ceny bude projednáno dodavatelem minimálně 1 kalendářní měsíc před případným navýšením ceny. 
Navýšení ceny bude na základě oboustranně potvrzeného dodatku ke smlouvě.
Doprava zboží a související náklady bude zahrnuta v celkové nabídkové ceně za předmět plnění veřejné 
zakázky a nemůže být fakturována zvlášť. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré přímé či nepřímé 
náklady spojené s dodávkou zboží do sjednaného místa plnění, zejména za balné, poštovné či případně další 
manipulační poplatky.

5. Fakturační a platební podmínky

5.1. Kupující nebude poskytovat zálohu na plnění předmětu smlouvy.
5.2. Prodávající vystaví fakturu, která bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

a) název a sídlo prodávajícího a kupujícího
b) označení dodacího listu a jeho číslo,
c) název předmětné veřejné zakázky a její evidenční číslo,
d) odkaz na objednávku
e) specifikaci a popis jednotlivých položek, 
ť) celkovou fakturovanou částku
g) datum převzetí faktury

5.3. Cena za plnění veřejné zakázky bude hrazena na základě řádně vystavené faktury za uskutečněné dodávky na 
základě každé dílčí objednávky. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti, stanovené účetními a daňovými 
předpisy a také název předmětu veřejné zakázky a číslo objednávky. Bez kterékoliv z těchto náležitostí je 
faktura neplatná.

5.4. Prodávající zasílá veškeré faktury pouze na adresu sídla kupujícího.
5.5. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, přičemž 

přílohou faktury bude dodací list.
5.6. Platba bude provedena výhradně v Kč.

6. Sankce

6.1. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z plnění předmětu smlouvy za 
každý i započatý den prodlení.

6.2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení s placením faktury.

7. Ostatní ujednání
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7.1. Změny smlouvy budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti plnění předmětu 
smlouvy budou vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého odsouhlasí obě strany.

7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, obchodní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, platným právním řádem ČR a obchodními zvyklostmi. Případné spory z 
těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy. Není přípustná rozhodčí doložka.

7.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7.5. Obě smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit výpovědí smlouvy bez udání důvodů, přičemž výpovědní 
lhůta činí 2 měsíce a počíná prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi. Obě smluvní stany mohou 
ukončit platnost smlouvy také dohodou.

7.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, 
zákona o registru smluv. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech. Prodávající obdrží po jednom a 
kupující po dvou vyhotoveních smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list na 1.. část (přílohu doplní účastník)
Příloha č. 2 - Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího (přílohu doplní účastník) 
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet - cenová nabídka (přílohu doplní účastník)

Prodávající: Kupující:
V Ústí nad Lab^rp^dp^ý V Ústí nad Labem, dne: - 9 -Qf)- 2017
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Záhlaví nebo logo účastníka výběrového řízeni

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem 

„Vybaveni zdravotnických zásahových batohů (A.BL pediatrického batohu a batohu pro 
oxvqenoterapii, jako materiálu určeného pro záložní vozy na HPZ“

1. Část VZ -  Zásahový zdravotnicky batoh (A)
zadávanou v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Údaie o účastníkovi výběrového řízení

Obchodní firma nebo název 
(právnická osoba)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(fyzická osoba)

Václav Vytlačil - SU PPO RTM ED

Sídlo
(právnická osoba)
Místo podnikání popř místo trvalého pobytu 
(fyzická osoba)

Velká Hradební 17/62 Ústí nad Labem

Korespondenční adresa V Zahrádkách 121 Ústi nad Labem 40001

Právní forma O SV Č

IČO 73797553

DIČ C Z  5901260640

Telefon .................

Fax

E-mail ...... . ............... .............
Kontaktní osoba pro 
jednání ve vécí nabídky Vádav Vytlačil

C e lk o v á  n ab ídko vá  ce n a  l .č á s t  V Z
io  rozpočtu)(n a b íd k a  cen a  z a  1 8  ks setů  d le  po ložkovét

Celková nabídková cena bez DPH 1203966 K č

Sazba DPH 1 5 % 2119,50 Kč

Sazba DPH 21 % 249865.56 Kč

Celkem DPH 251985,06 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH 1455951,06 Kč

V Ústi nad Labem.....dne ...17.7.2017.

....... .......... . .............
funkc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

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



Položkový rozpočet na 1. část VZ - Zásahový zdravotnický batoh (A)

v y b a v e n !  z á s a h o v é h o  z d r a v o t n i c k é h o  b a t o h u A)

číslo
p oložky Obsah setu pro zásahový zdravotnický batoh (A) počet ks v 1 

batohu

Jed no tko vá  cena 
p oložky bez DPH 

(v Kč)

Jed n o tko vá  cena 
po ložky  včetně  DPH 

(v Kč)

1 -esuscitační maska č. 3 -jiné značení % lk s 940 1137,4
2 resuscitační maska č. 4 jiné značení lk s 940 1137,4
3 resuscitační maska č. 5 (součást položky 5 lk s 0
4 reservoár 0 ; (součást položkyS) lk s 0

resuscitační vak adult AMBU MARK IV (sada ambuvak, reservoár, maska 
Č.S) lk s

6800 8228
6 PEEP ventil lk s 150 181
7 Fonendoskop lk s 180 217,8
8 přetlaková manžeta lOOOml lk s 500 605
9 LMA3 lk s 650 786,5

10 LM A4 lk s 650 786,5
11 LMA5 lk s 650 786,5
12 trilobit řezák lk s 550 665,5
13 tonometr adult manžeta lk s 745 901,45
14 pediatrická manžeta lk s 160 193,6

15 glukometr + testovací proužky (lze zísakat za nákup určitého počtu 
proužků přístroj zdarma) 15% DPH lk s

600 690
16 prstový pulsní oxymetr lk s 1785 2159,85
17 kapnometr emma lk s 30000 36300
18 ušní teploměr Braun ThermoScan lk s 1750 2117,5
19 vyšetřovací baterka lk s 78 94,38
20 končetinový turniket na zástavu krácení lk s 730 883,3
21 nůžky chirurgické lk s 145 175,45
22 i.o. vrtačka lk s 9146 11066,66
23 i.o. jehla červená lk s 2590 3133,9
24 i.o. jehla modrá lk s 2600 3146
25 i.o. jehla žlutá lk c 2880 3484,8
26 spacer = volumatic 15%DPH 185 212,75
27 magnet na ICD 1483 1794,43

m  rv

Celková cena za 1 ks setu

Celková nabídková cena 1.

0 Kč 80 866,17 Kt

■i 1 455 951,06 Kť

Každý set vybavení batohu bude zabalen v


