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Smlouva
o poskytování pravidelných bezpečnostních technických kontrol (PBTK), servisu a odborné
údržby na zdravotnických přístrojích
v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Na základě VZMR : VZ-291/2017 s názvem
„Pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTKt 2017“

uzavřená mezi smluvními stranami:

Dodavatel:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ / DIČ:
Společnost zapsaná v:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Tel.:
Email:
dále jen „Dodavatel14
a
Odběratel:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ / DIČ:
Společnost zapsaná v:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
dále jen „Odběratel11

B. Braun Medical s.r.o.

V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
Ing. Tomáš Vápeník, manžer Technologické a servisní sekce
485 86 285/ CZ48586285
obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 17893
...............................................................................
............................
....................................................
.............................
.........................................

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sociální péče 799/7A; 400 11 Ústí nad Labem
MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
00829013
OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 759
........................................................................
........................
...................................................
.................................................................................................................

I. Úvodní ustanovení
1.1

1.2

Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu o poskytování pravidelných bezpečnostně
technických kontrol (PBTK), servis a odbornou údržbu na zdravotnických přístrojích
ZZS ÚK, p.o. dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění
pozdějších předpisů.
Dodavatel garantuje odběrateli dodržování podmínek stanovených touto smlouvou
v plném rozsahu.
II. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit odběrateli vše ohledně
poskytování pravidelných bezpečnostně technických kontrol (PBTK), servis a
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odbornou údržbu na zdravotnických přístrojích ZZS ÚK, p.o. dle zákona 268/2014
Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů včetně dodávek
potřebných materiálů a příslušných náhradních dílů k zajištění těchto služeb. PBTK
bude dodavatel zajišťovat v místě výjezdové základny v Ústí nad Labem a výjezdové
základny v Chomutově. Místo plnění bude uvedeno v Objednávce.
Jed n á se o zdravotnické přístroje: Perfusor Compact

2.2

Smlouva se uzavírá jako výsledek veřejné zakázky s názvem „Pravidelné
bezpečnostně technické kontroly (PBTK) 2017“ - 12. část VZ - PBTK na Perfusor
Compact. Specifikace předmětu plnění části 12 VZ a podmínky této smlouvy
vycházejí ze zadávacích podmínek odběratele jako zadavatele veřejné zakázky a
nabídky dodavatele jako vybraného účastníka výběrového řízení. Obě smluvní strany
prohlašují, že zadávací podmínky odběratele a nabídku dodavatele podanou ve
výběrovém řízení mají k datu uzavření této smlouvy k dispozici.

2.3

Odběratel připouští dodatečné služby, které nejsou uvedeny v krycím listě v příloze č.
2 výzvy. Jedná se o PBTK přístrojů, které nejsou zadavatelem předvídány a další
služby a dodávky potřebných materiálů a příslušných náhradních dílů spojených
s bezpečnostními technickými kontrolami a odbornou údržbou na zdravotnických
přístrojích. Tyto dodatečné služby a dodávky mohou být na základě objednávky
dodatečně odběratelem objednány dle podmínek uvedených ve smlouvě.

2.4

Odběratel bude objednávat služby uvedené v krycím listu na základě dílčích
písemných objednávek dle své aktuální potřeby po celou dobu platnosti této smlouvy.

2.5

Při provedení každé objednané služby bude vystaven doklad o předání a převzetí
(dodací list). Dodací list podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž
podpisem dodacího listu dochází k převzetí a předání objednané služby. Dodací list
musí obsahovat přesné definování a popis provedené služby spojené s pravidelnou
bezpečnostně technickou kontrolou (PBTK), servisem a odbornou údržbou na
zdravotnických přístrojích včetně dodaného materiálu. Dále bude uvedena cena bez
DPH a s DPH.
III. Cena

3.1
3.2
3.3

3.4

Cena předmětu plnění je ujednána dle nabídkové ceny dodavatele, uvedené v nabídce
na předmětnou část VZ, a je uvedena v krycím listu v příloze č. 1 této smlouvy.
Cena předmětu plnění bude včetně dopravy do místa plnění a včetně veškerých
přímých či nepřímých nákladů spojených s plněním této smlouvy.
Nabídkové ceny, které jsou uvedeny v krycím listu (příloha č. 1 smlouvy) a Celková
nabídková cena jsou nepřekročitelné, nejvýše přípustné po dobu smluvního vztahu a je
garantována dodavatelem po celou dobu platnosti smlouvy.
Navýšení ceny je přípustné pouze při změně daňových sazeb, a to jenom ve výši
procentuálně shodném s tímto navýšením a po předcházejícím písemném souhlasu
odběratele. 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. Navýšení ceny bude
projednáno dodavatelem minimálně 1 kalendářní měsíc před případným navýšením
ceny.
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IV. Doba plnění

4.1
4.2.

4.3

Doba plnění této smlouvy je ujednána na dobu určitou do 31. 12. 2018.
Plnění z této smlouvy budou uskutečňována na základě dílčích objednávek odběratele
dle této smlouvy. Jednotlivé objednávky, budou realizovány do 31. 12. 2018. Dohoda
odběratele s dodavatelem o faxové nebo e-mailové formě objednávky není vyloučena.
Dílčí objednávka je uzavřena, potvrdí-li dodavatel odběrateli písemně
(elektronicky) přijetí objednávky (akceptace). Obsahuje-li akceptace výhrady,
omezení, změny nebo doplnění, považuje se taková akceptace za nový návrh
objednávky a objednávka je uzavřena až okamžikem písemného potvrzení změn nebo
doplnění. Akceptace objednávky doručuje dodavatel odběrateli osobně, poštou, faxem
nebo elektronickou poštou.
V. Fakturační a platební podmínky

5.1

Odběratel nebude poskytovat zálohu na plnění předmětu smlouvy.

5.2

Dodavatel na základě objednávky vystaví fakturu, která bude obsahovat níže uvedené
náležitosti:
- název a sídlo dodavatele a odběratele
- označení dodacího listu a jeho číslo,
- název předmětné veřejné zakázky a její evidenční číslo,
- odkaz na smlouvu,
- odkaz na objednávku a její datum a číslo,
- specifikaci a popis jednotlivých položek,
- celkovou fakturovanou částku
- datum převzetí faktury

5.3

Cena za plnění každé dílčí objednávky bude hrazena na základě řádně vystavené
faktury za uskutečněné služby. 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

Dodavatel zašle vždy fakturu na adresu sídla odběratele i v případě, že v objednávce je
uvedeno místo plnění na jiné výjezdové základně odběratele.

5.5

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení
odběrateli, přičemž přílohou faktury bude dodací list.

5.6

Platba bude provedena výhradně v Kč.
VI. Úroky z prodlení a smluvní pokuta

6.1

V případě prodlení s úhradou kupní ceny je odběratel povinen zaplatit dodavateli
úrok z prodlení ve výši stanovené obecnými předpisy práva občanského.

6.2

V případě prodlení s plněním předmětu smlouvy na základě dílčí objednávky je
dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny objednané
služby bez DPH za každý den prodlení.
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6.3

V případě neodstranění vady dodavatelem, která byla odběratelem uplatněna
(reklamována) v záruční době, v odběratelem stanovené přiměřené lhůtě, je dodavatel
povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny reklamované služby
za každý započatý den prodlení.

6.4

Úrok z prodlení a smluvní pokutu hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Úhradou není dotčen nárok
na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně.
VII. Práva z vadného plnění

7.1

7.2

Plnění má vady, nebylo-li odevzdané odběrateli v ujednaném množství, jakosti a
provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci stejně jako vada v dokladech
nutných pro užívání věci.
Má-li plnění vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným
způsobem, má odběratel právo:
a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním
chybějící věci, poskytnutou novou opravou či jinou náhradu objednané služby
b) požadovat odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z ceny,
d) odstoupit od smlouvy.

7.3

Volba mezi těmito nároky odběrateli náleží, jen jestliže ji oznámí dodavateli ve včas
zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
Neoznámí-li odběratel volbu svého nároku včas, má nároky z vadného plnění jako při
nepodstatném porušení smlouvy.

7.4

Dodavatel poskytuje na předmět plnění záruku za jakost v délce 24 měsíců od
předání odběrateli.

VIII. Ostatní ujednání
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

Změny smlouvy budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně
odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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.
Práva a povinnosti smluvních stran, obchodní vztahy neupravené touto smlouvou se
řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku, platným právním řádem
ČR a obchodními zvyklostmi. Případné spory z těchto právních vztahů budou
rozhodovat české soudy. Není přípustná rozhodčí doložka.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu nového občanského zákoníku a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Dodavatel souhlasí
tímto se zveřejněním smlouvy dle platných právních předpisů.
Obě smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit výpovědí smlouvy bez udání
důvodů, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná prvním dnem následujícím po
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8.6

8.7

dni doručení výpovědi. Obě smluvní stany mohou ukončit platnost smlouvy také
dohodou.
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.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji podepíší obě smluvní strany.
Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech. Dodavatel obdrží po jednom a odběratel
po dvou vyhotoveních smlouvy.

Přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Krycí list na 12. část VZ
Příloha č. 2 - Potvrzení či certifikát autorizace servisu a poskytovatele technické podpory
zahrnující také preventivní bezpečnostně technické prohlídky předmět plnění

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne ..".5. *10.*..2017,

... . . . . . .
............. ...... ........ . .
..........
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..........................
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B BRAUN
Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem:
„Pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTK) 2017“
- 12. část VZ PBTK na Perfusor Compact
zadávanou v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon”)

Ú d a ie o ú č a s t n ík o v i v ý b ě r o v é h o ř íz e n í

Obchodní firma nebo název
(právnická osoba)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(fyzická osoba)
Sídlo
(právnická osoba)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(fyzická osoba)

B . B r a u n M e d ic a l s .r .o .

V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Korespondenční adresa:

V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Právní forma

společnost s ručením omezeným

IČO

485 86 285

DIČ

CZ48586285

Telefon

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

Fax

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

E-mail

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

Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

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

N a b íd k o v á
cen a

P B T K na
P e rfu s o r
C om pact

C e n a za 1 P B T K je d n o h o
p řís tro je b e z D PH

1310 KČ(BTK),
947 Kč (akumulátor),
800 Kč (drobné opravy),
81.20 (dopravné:
Modletice-ÚnL a zpět;
Modletice-Chomutov a zpět)
3 1 3 8 ,2 K č ( c e lk e m )

C e n a za
1 PBTK
je d n o h o
p řís tro je
v č e tn ě
DPH

3 797,222
Kč

Počet
PBTK
c e lk e m

C e lk o v á
n a b íd k o v á
c e n a za
požadované
m n o ž s tv í P B T K
b e z D PH

C e lk o v á n a b íd k o v á
c e n a za
požadované
m n o ž s tv í P B T K
v č e tn ě D PH

51

1 6 0 0 4 8 ,2 K č

1 9 3 6 5 8 ,3 2 2 K č

B BRAUN
Celková nabídková cena:
160 048,2 Kč

Celková nabídková cena bez DPH

21 %

Sazba DPH
Celkem DPH
Celková nabídková cena včetně DPH

33 610,122 Kč
193 658,322 Kč

V Praze dne

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

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

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

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

Bl BRAUN

B. Braun Melsungen AG
Divisíon Hospital Care
Global Technical Service
Am Buschberg
34212 Melsungen
Germany

Declaratíon by Legal Manufacturer
on Service and Service training

Prohlášeni výrobce
k servisu a proškolování k servisu

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse
34212 Melsungen
Germany

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse
34212 Melsungen
Německo

declares that

prohlašuje, že

the employees and other workers of

zaměstnanci a další pracovníci společnosti

B. Braun Medical s.r.o.

B. Braun Medical s.r.o.

with its registered office at V Parku 2335/20,
148 00 Prague 4, Czech Republic,
identification number 48586285, as a medical
devices Service provider,

se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
Česká republika, 1Č: 48586285, jakožto
poskytovatele
servisu
zdravotnických
prostředků,

who háve been provided with official Service kterým byly odpovědnou osobou vydány
training certificates issued by the responsible oficiální certifikáty o servisním zaškolení;
persons;
(Attachment No. 1 - example of B. Braun (Přílohou č. 1 je přiklad certifikátu o servisním
trenéra
B.
Braun
Melsungen Service Training/Trainer certificate) zaškoleni/certifikát
Melsungen)
are authorized
jsou autorizováni
to conduct local technical Service trainings
based on the authorized manufacture’s provádět místní technická servisní školeni na
documentation and Service manuals and issue základě autorizované dokumentace výrobce a
confirmation of these trainings for these servisních manuálů a vydávat potvrzení o
trained persons (both for maintenance and zaškoleni na servis pro tyto školené osoby (jak
repair of medical devices as listed at pro údržbu tak opravy zdravotnických
prostředků uvedených v Příloze ě. 1)
Attachment No. 1)
and

a

to Service - both maintain and repair - the poskytovat servis - údržbu i opravy medical devices as listed at Attachment No. 1. zdravotnických prostředků uvedených v

Cbolrman oF SuperWwry Board:
Exraitbe Board:
Fiof. Ur. h.c. Ludwlg Btorg Braun Prof. Dr. Hdnx-Walter GroOc
(Cbalrmao)
Dr. AnDette Befler
Dtto Phfiipp Braun

Prof. Dr. H una Peter foacbcl
Dr. M dand Lugao
Cárali H. Neubauer, LLM.
M u tu j Strotmann
(Deputy m ra ber)

Ccrporatf Offke: Melsungen
Addrtit:
Regbter Ceart: Loca) Court FriUltr B. Braun Melsungen AO
HRB 11 000
Csrl Braun StraDc 1
34212 Mrfsungea
WEEE Reg. Ne. DE 42690900
Oensaoy

B BRAUN

B. Braun Melsungen AG
Division Hospital Care
Global Technical Service
Am Buschberg
34212 Melsungen
Germany

Příloze č. 1.
The Czech version shall prevail in čase of V případě rozporů české a anglické verze
conflict between Czech and English version of prohlášeni je rozhodujici znění české.
this rieclaration.

Plače / V Melsungen, date/dne 1. 4. 2015
Global Technical Service CoE Active Medical Devices - BAV/HC
Name of legal entity whieh provides the authorization / Název právnické osoby
tjici autorizaci
poskytující

Dr. Reiner Stappen

Vice President Global Technical Service CoE Active Medical Devices - BAV/HC
First name/suruame, position, signatuře
/ Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby oprávněné provést autorizaci

Chalrman oř Svprrvttory Beortf:
Prof. Dr. b.c. Ludwig Owrg Braun

Brecuthre Bosrd:
Prof. Dr. Hrinz Wallcr OroOe
(Cbdraao)
Dr. Annettc Beller
Otto Phlllpp Braun

Prof. Dr. Hana*- Peter Knatbcl
Dr. Mdnrad Lugaa
Cmo D H. Neubauer. LLM.
Martou Strotxnana
(Depufy m ra ber)

Corporste Office: MeJiungcn
Addmi:
Rrgbter Court: Loeal Couit Fritzlar B. Braun Mriiungeo AG
HRB 11 000
Caři Braun Strnfle !
34212 Mebungco
WEEE Ref. No. DE 42690900
Qennaoy

B BRAUN

B. Braun Meisungen AG
Division Hospital Care
Global Technical Service
Am Buschberg
34212 Meisungen
Germany

Attuchment

No. I / Příloha I

Aclive Medical Devices Hospital Care / Aktivní zdravotnické prostředky Hospital Care

