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KUPNÍ SMLOUVA  

podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 
 
Kupující, jímž je: 
obchodní firma:  Kroměřížská nemocnice a.s. 
se sídlem:   Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
IČ :    276 60 532 
DIČ:     CZ27660532  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl B, vložka 4416 
jehož jménem jedná: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, místopředseda 

představenstva  
bankovní spojení  
číslo účtu:   
 
na straně jedné (dále označován též jako kupující)  
 
a 

Prodávající, jímž je: 

 
obchodní firma: PROMA REHA s.r.o. 
se sídlem:  Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice 
IČ :   63219107 
DIČ:    CZ63219107 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 7945 
jehož jménem jedná: Zdeněk Jakubský, jednatel  
    Radek Jakubský, jednatel 
tel.:   +420 491 112 233 
bankovní spojení   
číslo účtu   
 
na straně druhé (dále označován také jako prodávající) 

 

 

uzavřeli na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek tuto smlouvu, protože prodávající byl kupujícím, jako zadavatelem 
veřejné zakázky „Dodávka lůžek a příslušenství“ určen jako vybraný dodavatel.  

 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1.1 Touto smlouvou se prodávající zavazuje k dodání a instalaci lůžek a jejich 
příslušenství, jakož i k dalším plněním definovaných touto smlouvou a kupující 
se zavazuje k zaplacení celkové sjednané ceny. 

1.2 Pod pojmem lůžka a jejich příslušenství se rozumí: 
- Lůžko pro standardní nemocniční péči s elektrickým polohováním I (93 ks) 
- Pasivní antidekubitní matrace I (93 ks) 
- Lůžko dekor dřeva s elektrickým polohováním I (2 ks) 
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- Pasivní antidekubitní matrace I (2 ks) 
- Lůžko resuscitační s laterálním náklonem a váhou (JIP_1) (1 ks) 
- Lůžko resuscitační s váhou (JIP_2) (1 ks) 
- Lůžko resuscitační s laterálním náklonem (JIP_3) (3 ks) 
- Lůžko resuscitační (JIP_4) (19 ks) 
- Matrace pasivní II (JIP) ( 24 ks) 
- Stolek nemocniční noční s jídelní deskou (119 ks) 
- Transportní lehátko – stretcher (4 ks) 
- Dětské postýlky – (8 ks) 
- Příslušenství k výše uvedenému 
dle technické specifikace, v níž jsou popsány požadavky kupujícího na 
vlastnosti a parametry jednotlivých, smlouvou sjednaných výrobků. Tato 
specifikace je přílohou číslo 2 smlouvy. 
 

1.3 Předmětem plnění dle této smlouvy je, mimo jiné, také i: 

 doprava na místo určení  

 rozvoz lůžek a příslušenství na jednotlivá oddělení  

 instalace 

 komplexní vyzkoušení funkcí,  

 provedení zaškolení personálu kupujícího ohledně užívání a obsluhy  

 předání návodů k užívání v českém jazyce v listinné podobě a na CD nebo 
DVD, 

 proškolení nejméně dvou pracovníků kupujícího na provádění servisních 
činností včetně bezpečnostně technických kontrol (BTK) na všechny 
dodané typy lůžek, 

 pojištění dodávaných prvků proti ztrátě, zcizení či poškození  
Všechny tyto činnosti jsou součástí sjednané ceny. 

 

1.4 Současně je předmětem plnění dle této smlouvy i zajištění bezplatného „full“ 
záručního servisu na dodané výrobky prodávajícím. 

 
 

Článek II. 
Prohlášení prodávajícího 

 

2.1 Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně a 
s vynaložením odpovídající odborné péče seznámil se zadávací dokumentací 
pro veřejnou zakázku pod názvem Dodávka lůžek a příslušenství a že 
neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a v dobách stanovených touto 
smlouvou zabezpečit plnění tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na 
dodávané zdravotnické výrobky kladené uvedenou zadávací dokumentací a 
touto smlouvou. 

 
2.2 Prodávající rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče 

seznámil s rozsahem a povahou dodávek a že jsou mu známy veškeré 
technické, parametrové, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k dodání 
požadovaných výrobků a ostatních, smlouvou sjednaných plnění a že disponuje 
takovými personálními, technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou 
známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a 
včasnému provedení sjednaných dodávek.   
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2.3 Prodávající prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty 
a po dobu trvání právního vztahu vyplývajícího z této smlouvy se prodávající 
zavazuje dodržovat své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané 
hodnoty. 

 

Článek III. 
Doba plnění 

 

3.1 Prodávající se zavazuje zahájit práce na zabezpečení dodávek sjednaného 
zdravotnického vybavení ihned po podpisu smlouvy a dodat jej na místo 
plnění, nainstalovat a odzkoušet dle smlouvy, proškolit zástupce kupujícího a 
následně vše předat kupujícímu, a to nejpozději do 90 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy. 

3.2 Prodávající se zavazuje provádět na dodaném vybavení záruční servis 
v rozsahu předepsaném výrobcem, a to po celou dobu sjednané záruční lhůty 
(36 měsíců ode dne předání vybavení kupujícímu).  

 
 

Článek IV. 
Sjednaná cena a platební podmínky 

 

4.1 Za dodávky a činnosti dle této smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu 
sjednanou cenu, která činí: 
4.1.1 Cena za zdravotnické vybavení včetně jeho instalace, montáže a 

ostatního, smlouvou sjednaného plnění činí:  
6 822 590,- Kč bez DPH  
(slovy: šetmilionůosmsetdvacetdvatisícpětsetdevadesát korun českých),  
 
plus příslušná DPH ve výši 1 091 616,- Kč  
(slovy: jedenmiliondevadesátjednatisícšestsetšestnáct korun českých),  
 
Celkem tedy částka 7 914 206,- Kč 
(slovy: sedmmilionůdevětsetčtrnácttisícdvěstěšest korun českých) 

 
4.1.2 Dílčí jednotkové ceny za jednotlivé prvky dodávky jsou sjednány 

v příloze č. 1 nazvané Rekapitulace nabídkové ceny, která je včetně 
konkretizace obchodních označení jednotlivých prvků dodávky, 
nedílnou součástí této smlouvy. 

 
4.2 V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za dílo včetně DPH.  
 

4.3 Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani 
v zahraničí po dobu provádění díla či jakékoliv jeho části či ostatních plnění ani 
vývoj mzdových nákladů, cen surovin náhradních dílů, materiálových vstupů, 
pohonných hmot, ubytování či stravování, či vývoj kurzů mezi měnami, kdy 
veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.  

 

4.4 Celková cena za dílo bude kupujícím zaplacena prodávajícímu v pravidelných 
měsíčních platbách ve výši 1/12 ceny uvedené v bodě 4.1.1 této smlouvy, 
splatných vždy do 30 dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce (každý 
měsíc bude zaplacena jedna dvanáctina celkové sjednané ceny), přičemž první 
splátka bude kupujícím uhrazena za kalendářní měsíc následující po měsíci, 
v němž byla dodávka jako celek převzata kupujícím. 
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4.5 V případě prodlení se zaplacením celkové ceny za dílo či jakékoliv její části má 

prodávající právo na úroky z prodlení určené předpisy práva občanského. 
 

Článek V. 
Místo plnění  

 

5.1 Místem plnění je Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 
Kroměříž. 

 
5.2 Prodávající bere (vzal) na vědomí, že instaluje dodávané zdravotnické vybavení 

do zdravotnického zařízení. Před zahájením dodávek, tedy nejpozději do 14 
dnů ode dne podpisu smlouvy s kupujícím je prodávající povinen zorganizovat 
koordinační schůzku s kupujícím a projednat s ním podmínky případného 
uskladnění dodaných zdravotnických prostředků, podmínky pro zahájení 
instalace a případné podmínky pro napojení dodaných zdravotnických 
prostředků na instalační přívody. O jakýchkoliv zjištěných problémech je 
prodávající povinen bezodkladně informovat kupujícího.  
 

5.3 Před dovozem zdravotnických prostředků na místo instalace musí prodávající 
provést prohlídku stavu místa, kde se budou výrobky instalovat a zkontrolovat, 
zda jsou naplněny veškeré podmínky pro bezvadnou instalaci dodávaných 
zdravotnických prostředků. Bez této kontroly bere na sebe prodávající všechna 
rizika z toho vyplývající.  
 

5.4 Nejpozději v den předání a převzetí řádně poslední části dodávky je prodávající 
povinen vyklidit místo instalace, odstranit veškeré obaly a odpady z instalace. 
Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy či jiném jejím 
ukončení. V případě nesplnění této povinnosti je kupující oprávněn provést 
vyklizení místa provádění díla na náklady prodávajícího třetí osobou a veškeré 
movité věci uložit do úschovy, a to opět na náklady prodávajícího. 
 

5.5 Náklady na vyklizení místa provádění díla nese prodávající ze svého a veškeré 
tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.   

 

 

Článek VI. 
Podmínky dodávky a instalace 

 

6.1 Prodávající se zavazuje dodat pouze nové zdravotnické výrobky a nové 
příslušenství, které v době dodávky musí být v odpovídající kvalitě a v souladu 
se zadávací dokumentací veřejné zakázky pod názvem Dodávka lůžek a 
příslušenství, s touto smlouvou, s příslušnými technickými a technologickými 
normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s veškerými právními a 
jinými předpisy, vztahujícími se na zdravotnické výrobky.  

 

6.2 Věci, které jsou potřebné k dodávce a instalaci je povinen opatřit prodávající.  
 

6.3 Prodávající odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i 
ostatních osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  
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6.4 Prodávající se při uskutečňování dodávek a při instalaci zavazuje neohrožovat 
ani neomezovat stávající provoz zdravotnického zařízení. Prodávající je 
povinen řídit se pokyny kupujícího a průběžně spolupracovat na co nejmenší 
míře zásahů do stávajících zdravotnických provozů kupujícího. Prodávající je 
povinen zajistit provádění díla a ostatních plnění takovým způsobem, aby 
nedošlo k ohrožení bezpečnosti personálu, pacientů či návštěvníků stávajících 
zdravotnických provozů kupujícího. 
 

6.5 Po instalaci výrobků provede odborný pracovník prodávajícího zaškolení 
personálu kupujícího ohledně užívání a obsluhy dodaného výrobku, v rozsahu 
nejméně 2 hodin. Proškolení v požadovaném rozsahu je součástí sjednané 
ceny. 
 

6.6 Před předáním dodávek kupujícímu provede odborný pracovník prodávajícího 
proškolení nejméně dvou pracovníků kupujícího na provádění servisních 
činností včetně bezpečnostně technických kontrol (BTK) na všechny dodané 
typy lůžek. Proškolení v požadovaném rozsahu je součástí sjednané ceny.  

 
 

Článek VII. 
Kontrola plnění  

 

7.1 Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat stav dodávek. Zjistí-li kupující, že 
prodávající dodává smlouvou sjednané zdravotnické výrobky v rozporu s touto 
smlouvou, je kupující oprávněn dožadovat se nápravy. Jestliže prodávající 
nápravu ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté nápravu nezajistí je 
kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy.  

 

 

Článek VIII. 
Předání  

 
8.1 Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 1 kalendářní den 

předem, kdy bude dodávka jako celek dílo připravena k předání a převzetí. 
Kupující má povinnost převzít provedené dodávku i před sjednanou lhůtou.  

 

8.2 Prodávající předá a kupující převezme dodávku podpisem protokolu o předání 
a převzetí (protokol vypracuje prodávající), podepsaného pověřenými zástupci 
obou smluvních stran. Při předání dodávky budou předány i veškeré jeho 
součásti, které se k dílu vztahují a kterou vyžaduje platná legislativa, zejména 
pak návody k užívání v českém jazyce v listinné podobě a na CD nebo DVD, 

 

 

Článek IX. 
Záruka za jakost 

 

9.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost a funkčnost všech prvků dodávky včetně 
příslušenství, a to v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí dodávky kupujícím. 
 

9.2 V rámci záruční lhůty prodávající bezplatně odstraní veškeré reklamované 
vady. 
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9.3 V průběhu záruční doby bude prodávající provádět plný servis („full servis“) 

včetně bezpečnostně technických kontrol, jsou–li pro dodané výrobky 
předepsány. Součástí plného záruční servisu je i výměna případných 
náhradních dílů. 
 

9.4 Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady ubytování a veškeré další 
náklady, které vzniknou prodávajícímu v souvislosti se záručním servisem či 
případně s odstraňováním reklamovaných vad, nese v plné výši prodávající. 
 

9.5 Prodávající se zavazuje odstranit vady díla v záruční době na základě doručené 
reklamace do 48 hodin, nebude-li třeba použít náhradní díly a do 5 dnů 
s použitím náhradního dílu. 
 

9.6 Bude-li vada díla neodstranitelná, přičemž za neodstranitelnou vadu se 
považuje i stav, kdy dodané zboží nelze užít k účelu, k němuž je určeno po 
dobu delší jak 10 kalendářních dnů, zavazuje se prodávající dodat bezplatně 
kupujícímu bez zbytečného odkladu nový bezvadný výrobek stejných 
technických parametrů. 
 

9.7 Povinnost odstranit vady má prodávající, který nese náklady na odstranění 
reklamované vady i ve sporných případech a případech, kdy prodávající 
reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, a to až do 
pravomocného rozhodnutí o vadném plnění dle § 2617 občanského zákona.  
 

9.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval vady neoprávněně, 
tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost prodávající, nebo že se 
na ni nevztahuje záruka za jakost a funkčnost díla, respektive, že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla kupující, je kupující povinen na žádost prodávajícího 
uhradit prodávajícímu veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé 
náklady. 

 

 

Článek X. 
Vlastnické právo, přechod nebezpeční škod  

 

10.1 Vlastnické právo k zdravotnickým výrobkům přechází na kupujícího dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky oběma smluvními stranami. 

 

10.2 Nebezpeční škody na dodaných zdravotnických výrobcích nese až do doby 
předání a převzetí dodávky prodávající.  
 

10.3 V případě existence jakýchkoliv nároků třetích osob z důvodu jejich 
vlastnického práva či práva duševního vlastnictví k předmětu dodávky či 
jakýmkoliv jeho součástem či příslušenství, se prodávající zavazuje na vlastní 
náklady: 
a) obstarat kupujícímu právo k užívání dodaných prvků či jakékoliv jejich 

součásti či příslušenství, nebo 
b) dílo či jakoukoliv jeho součást či příslušenství upravit tak, aby se na něj 

nevztahovala práva třetích osob, nebo 
c) dotčený prvek či jakoukoliv jeho součást či příslušenství nahradit jiným 

plněním odpovídajících parametrů, které neporušuje žádná práva třetích 
osob, přičemž kupující má právo od této smlouvy odstoupit, nesplní-li 
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prodávající svůj závazek ve lhůtě jednoho měsíce od okamžiku oznámení 
kupujícím vznesení takovýchto nároků ze strany třetích osob. 

 

10.4 Prodávající nese po celou dobu plnění odpovědnost za škody způsobené svojí 
činností, činností svých zaměstnanců, případných poddodavatelů či dalších 
osob, které se budou na dodávce či instalaci podílet. 
 

10.5 Prodávající nese též odpovědnost za škodu kupujícího způsobenou z důvodu 
nemožnosti užívání dodaných zdravotnických výrobků k účelu dle předmětu 
činnosti kupujícího. Škodou se v takovém případě rozumí i ušlý zisk 
z nemožnosti užívat dodané zboží k předmětnému účelu. 
  

10.6 Prodávající je povinen jakékoliv případné škody bezodkladně odstranit na 
vlastní náklady či nahradit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich 
vzniku, nebude-li v tom kterém případě dohodnuto jinak.  
 

10.7 Prodávající je povinen dbát zvýšené opatrnosti při dodávce a instalaci 
jednotlivých prvků dodávky, zejména aby nepoškodil stávající konstrukce 
objektu, v němž se instalace provádí, nepoškodil při dopravě jiná zdravotnická 
zařízení a nezpůsobil majetkovou újmu či újmu na zdraví jiným osobám, 
pohybujícím se v prostorách objektu, v němž se instalace provádí. Pokud by 
k některé z vyjmenovaných škod či újmy došlo vinou prodávajícího, je tento 
povinen j ihned napravit či nadřadit.  
 

10.8 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu při odstoupení od této kupní 
smlouvy kupujícím z důvodů na straně prodávajícího zůstává zachováno. 
 

 

Článek XI. 
Smluvní pokuty  

 

11.1 Pro případ, že prodávající poruší svou povinnost dodat všechny prvky a jejich 
příslušenství a provést všechny související činnosti ve sjednané lhůtě, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná 
smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti 
způsobené. 

  
11.2 Pro případ, že prodávající nesplní svou povinnost stanovenou v článku IX. odst. 

9.5 této kupní smlouvy, tedy povinnost odstranit vady nejpozději do 48 hodin od 
okamžiku vyrozumění prodávajícího o její existenci, sjednávají smluvní strany 
této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní 
pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti 
způsobené. 

 
11.3 Pro případ, že prodávající poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto 

smlouvou a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od 
upozornění kupujícím či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění kupujícím, 
sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč (slovy: 
tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, přičemž 
takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody 
porušením povinnosti způsobené. 
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11.4 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 5 dnů ode dne 

uplatnění smluvní pokuty. 
 

Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy 

  

12.1 Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího a dále v případě, že 
kupující prodávajícího na porušení příslušného smluvního ustanovení této kupní 
smlouvy písemně upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu na sjednání nápravy 
a prodávající tak ani přesto neučinil. 

 
12.2 Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy, pokud se prodávající 

ocitne v prodlení s dokončením dodávky o více než 45 kalendářních dní. 
 
12.3 Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy, pokud prodávající 

přeruší, bez udání důvodu, práce na dodávce, a to na dobu delší než 20 dnů. 
 

12.4 Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit, pokud se prodávající 
ocitne v likvidaci, bude proti němu zahájeno insolvenční řízení nebo bude proti 
němu nařízena exekuce či pokud prodávající uvedl ve své nabídce informace 
nebo podklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku pod názvem Dodávka 
lůžek a příslušenství. 

 
12.5 Odstoupením od této kupní smlouvy není dotčeno právo na zaplacení 

smluvních pokut ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy. 
 

12.6 V případě odstoupení od této kupní smlouvy jsou smluvní strany povinny 
provést finanční vypořádání. Do doby vyčíslených oprávněných nároků 
smluvních stran a do okamžiku uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto 
nároků včetně případné škody kupujícího, není kupující povinen uhradit 
prodávajícímu splatné i dosud nesplatné splátky celkové sjednané ceny. 

 

 

Článek XIII. 
Doručování smluvním stranám a označování dokumentů 

 

13.1 Veškerá oznámení či úkony dle této kupní smlouvy musí být učiněny v písemné 
formě a musí být doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému 
potvrzení o převzetí nebo na adresy smluvních stran uvedené u identifikace 
smluvních stran na prvé straně této kupní smlouvy, pokud druhá smluvní strana 
neoznámí písemně změnu této adresy, přičemž dle výslovné dohody smluvních 
stran této kupní smlouvy se zasílaná zásilka považuje za doručenou pátým 
dnem po jejím odeslání, a to i za situace, že si adresát zásilku nevyzvedl či se o 
ní nedozvěděl. 

 
13.2 Informace a oznámení sdělená prostřednictvím e-mailu jsou považována za 

doručená okamžikem zpětného potvrzení adresáta o doručení formou 
adresátem napsaného a odeslaného e-mailu, přičemž automatické potvrzení o 
přečtení nebo zobrazení elektronické zprávy se za potvrzení o doručení 
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oznámení nepovažuje. Touto e-mailovou formou však není možné měnit či 
doplňovat tuto kupní smlouvu.   
 

13.3 Ústně či telefonicky sdělené informace či oznámení musí být potvrzeny 
písemně, jinak se k nim nepřihlíží.   

 

 

Článek XIV. 
Právní nástupnictví, postoupení a započtení 

 

14.1 Práva a povinnosti z této kupní smlouvy přecházejí na právní nástupce 
smluvních stran. 

 
14.2 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího 

postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy. 
 

14.3 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího 
převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.  
 

14.4 Kupující je oprávněn oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení jakékoliv 
splátky celkové ceny za dílo či jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné 
splatné či nesplatné pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu započítat svou 
splatnou i nesplatnou pohledávku vůči prodávajícímu, a to zejména z titulu 
smluvní pokuty, odpovědnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této kupní 
smlouvy či náhrady škody.  
 

14.5 Prodávající může proti kupujícímu započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze 
strany kupujícího písemně uznané nebo proti němu pravomocně přiznané.  

 
 

Článek XV. 
Pojištění 

 

15.1 Prodávající je povinen od zahájení plnění dle této smlouvy mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na 
zdraví a majetku na částku nejméně 8.500.000,-Kč pojistného plnění; a toto 
pojištění udržovat po celou dobu provádění díla a ostatních plnění. 

 
15.2 Pojistku či kopii pojistné smlouvy je prodávající povinen předložit kupujícímu na 

požádání, a to nejpozději do 3 dnů ode dne požádání ze strany kupujícího. 
 

15.3 Při vzniku pojistné události je povinen zajišťovat a činit veškeré úkony vůči 
pojistiteli na své náklady prodávající a kupující se zavazuje mu poskytnout 
součinnost. Prodávající je současně povinen neprodleně písemně informovat 
kupujícího o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 

 
15.4 Prodávající je povinen vinkulovat v pojistných smlouvách veškerá pojistná 

plnění ve prospěch kupujícího. 
 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 
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16.1 Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným 
ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě o dílo a očíslovaným podle 
pořadových čísel vzestupnou číselnou řadou. Jiné zápisy se za změnu této 
kupní smlouvy nepovažují.  

16.2 Tato kupní smlouva je vyhotovena ve  dvou vyhotoveních s platností originálu, z 
nichž po uzavření obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení. 

16.3 Právní vztah založený touto smlouvou se na základě dohody kujícího a 
prodávajícího řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 
znění pozdějších změn a doplnění, přičemž tímto zákonem se tak řídí i práva a 
povinnosti smluvních stran této kupní smlouvy, která nejsou výslovně upravena 
touto smlouvou. 

16.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a 
účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit 
ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému právnímu či ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného či neúčinného. Do doby dohody platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

16.5 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim 
byly předány druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.  

16.6 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru 
smluv zabezpečuje kupující. 

16.7 Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod touto 
smlouvou, že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jejím rozsahu, že 
si tuto smlouvu řádně přečetly a že tato smlouva je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, 
které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit či učinit ji 
neúčinnou vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě nebo zmařit její účel. 

Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 - Rekapitulace nabídkové ceny 
Příloha č. 2 - Technická specifikace  

V Kroměříži dne 30.10.2017 V České Skalici dne 9.11.2017 

Za kupujícího Za prodávajícího 

_______________________ ______________________ 
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA Radek Jakubský 
místopředseda představenstva  jednatel společnosti  



Parametr MJ
Počet 

jednotek

Nabídková cena 

za jednotku bez 

DPH v Kč

Nabídková cena 

celkem bez DPH v Kč
Výrobce

Za tento formulář 

účastník přiloží

Lůžko pro standardní nemocniční péči s elektrickým polohováním I vč.

příslušenství
ks 93 32 655,60 3 036 970,80

PROMA REHA, 

s.r.o.

Pasivní antidekubitní matrace I ks 93 4 747,25 441 494,25
KK - EDEX  

spol.s r.o.

Lůžko dekor dřeva s elektrickým polohováním I vč. příslušenství ks 2 25 185,60 50 371,20
PROMA REHA, 

s.r.o.

Pasivní antidekubitní matrace I ks 2 4 747,25 9 494,50
KK - EDEX  

spol.s r.o.

Lůžko resuscitační s laterálním náklonem a váhou vč. příslušenství

(JIP_1) 
ks 1 149 596,20 149 596,20

PROMA REHA, 

s.r.o.

Lůžko resuscitační s váhou vč. příslušenství (JIP_2) ks 1 115 160,40 115 160,40
PROMA REHA, 

s.r.o.

Lůžko resuscitační s laterálním náklonem vč. příslušenství (JIP_3) ks 3 100 321,20 300 963,60
PROMA REHA, 

s.r.o.

Lůžko resuscitační vč. příslušenství (JIP_4) ks 19 62 366,40 1 184 961,60
PROMA REHA, 

s.r.o.

Matrace pasivní II (JIP) ks 24 5 934,06 142 417,44
KK - EDEX  

spol.s r.o.

Stolek nemocniční noční s jídelní deskou ks 119 8 403,30 999 992,70
PROMA REHA, 

s.r.o.

Transportní lehátko – stretcher ks 4 34 283,70 137 134,80
PROMA REHA, 

s.r.o.

Dětská postýlka vč. příslušenství ks 8 16 549,20 132 393,60
PROMA REHA, 

s.r.o.

Doprava, montáž, proškolení personálu soubor 1 121 639,00 121 639,00

CELKOVÁ CENA bez DPH 

DPH 15%

DPH 21%

CELKOVÁ CENA s DPH 

Pokyny pro vyplnění:

Kroměřížská nemocnice

popis 

technické 

specifikace 

3. Vyplněnou Rekapitulaci včetně konkretizace nabízených výrobků dle bodu 5.3. svazku 1 zadávací dokumentace účastník zadávacího řízení předloží 

v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy).

Název zakázky: Dodávka lůžek a příslušenství

6 822 590,09

238 796,78

7 914 206,25

1. Účastník je povinen vyplnit všechna pole zvýrazněna oranžovou barvou.

2. Náklady záručního servisu dodavatel zahrne do jednotkových cen příslušných dodávek.

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

852 819,39
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Technická specifikace 
 

1. Lůžko pro standardní nemocniční péči s elektrickým polohováním I (93ks) 
 
Lůžko PLE-N85-T: 
Lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010     
Kolečka 150 mm kovová, centrální brzda + směrová aretace 
Elektrický zdvih ložné plochy od 38,5 – 80 cm 
Polohování zádového dílu elektrické, 73° 
Polohování nožního dílu elektrické, 40° 
Polohování lýtkového dílu mechanické, 25° 
Nouzové odblokování zádového dílu 
Elektrický Trendelenburg / Antitrendelenburk  
Autoregrese zádového dílu 12cm 
Autoregrese stehenního dílu 6cm 
Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamčení poloh a ochranou proti nechtěnému polohování, 
podsvícený pro lepší orientaci 
Záložní baterie 
Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm 
4x univerzální držák příslušenství – hlavová a nožní část      
Čtyřdílná ložná plocha z dobře čistitelných kovových lamel     
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)       
Odnímatelná kovová čela s výplní z HPL, typ C 
Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel  
Postranice ¾ jednodílné sklopné kovové lakované odnímatelné s ovládáním mimo dosah pacienta 
Možnost odejmutí zábran bez použití nářadí 
Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks) 
Plastový kryt podvozku 
Barevné povedení konstrukce lůžka - RAL 9016 
Barevný výplň čel dle vzorníku 
 
Ložná plocha:   200 x 85 cm 
Vnější rozměry:  215 x 97cm  
Zdvih ložné plochy:  38,5 – 80 cm 
Elektrický TR/ATR  16°/ 16° 
Nosnost:    250 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrační foto 

mailto:info@promareha.cz
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Příslušenství: 
 
Hrazda + Hrazdička s navijákem   Infuzní stojan komaxit chrom  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Pasivní antidekubitní matrace I (93ks) 
 
COM FLEX-VF-7Z-2S 
 
Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně) 
Jádro je vyrobeno ze studené pěny o hustotě 54 kg/m3 
Po celém povrchu jádra vylévaná viscoelelastická pěna o hustotě 80 kg/m3  
Jádro matrace profilované do 7 anatomických zón  
Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách 
Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort 
Dokonalé rozložení tlaku díky 3D deformaci líné pěny 
Nosnost 180 kg  
Rozměr matrace dle lůžka, 200x85cm 
Výška matrace 14 cm 
 
Ilustrační foto 
 
 
 
 
Potah SAFR 
Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním 
prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C  
Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace, svařované švy. 
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2. Lůžko dekor dřeva s elektrickým polohováním I (2ks) 
 
Konfigurace lůžka PLE-U85-0_ 
Pečovatelské lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010 
Kolečka ø150, kovová, centrální brzda + směrová aretace 
Elektrický zdvih ložné plochy      
Polohování zádového dílu elektrické, 73° 
Polohování nožního dílu elektrické, 40° 
Polohování lýtkového dílu mechanické, 25° 
Nouzové odblokování zádového dílu 
Autoregrese zádového dílu 12cm 
Autoregrese stehenního dílu 6cm 
Záložní baterie 
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) 
Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm 
Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamčení poloh a ochranou proti nechtěnému polohování, 
podsvícený pro lepší orientaci 
4x univerzální držák příslušenství – hlavová a nožní část 
Čtyřdílná ložná plocha z velice dobře čistitelných kovových lamel 
Čela lůžka UNI, typ U (s průzorem) 
Lůžko bez postranic 
Barevný odstín konstrukce RAL 9016 bílá 
Desén čela buk rustikal 
 
Ložná plocha:   200 x 85 cm 
Vnější rozměry:  206 x 91cm  
Zdvih ložné plochy:  39,5 – 78,5 cm 
Nosnost:    250 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

mailto:info@promareha.cz
http://www.promareha.cz/


PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic 
tel.: +420 491 11 22 33, fax: +420 491 54 11 85, info@promareha.cz, IČO: 63219107, DIČ/VAT: CZ63219107 

Společnost PROMA REHA, s.r.o. - český výrobce zdravotnického vybavení. / PROMA REHA, s.r.o. - Czech producer of medical equipment. 

 

www.promareha.cz 
 

 
 

Příslušenství: 
 
Hrazda + Hrazdička s navijákem   Infuzní stojan komaxit chrom  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Pasivní antidekubitní matrace I (2ks) 
 
COM FLEX-VF-7Z-2S 
 
Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně) 
Jádro je vyrobeno ze studené pěny o hustotě 54 kg/m3 
Po celém povrchu jádra vylévaná viscoelelastická pěna o hustotě 80 kg/m3  
Jádro matrace profilované do 7 anatomických zón  
Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách 
Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort 
Dokonalé rozložení tlaku díky 3D deformaci líné pěny 
Nosnost 180 kg  
Rozměr matrace dle lůžka, 200x85cm 
Výška matrace 14 cm 
 
Ilustrační foto 
 
 
 
 
Potah SAFR 
Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním 
prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C  
Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace, svařované švy. 
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3. Lůžko resuscitační s laterálním náklonem a váhou (JIP_1) (1ks) 
 
Lůžko Vision 3C s váhou: 
Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění 
Podvozek – stabilní 3 sloupová konstrukce, plastový kryt podvozku 
Kolečka 150 mm - plast, jednoduchá, centrální brzda - 2x plastový pedál 
5.-té aretační kolečko 
Zádový díl a stehenní díl polohovatelné pomocí elektromotoru 
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky – pomocí hřebenu 
Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR, laterální náklon - polohování elektrické 
Integrovaná funkce automatické laterální terapie (nastavení úhlů a časových intervalů) 
Elektrická autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm 
CPR páka - zádový díl z obou stran lůžka 
Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm 
Záložní baterie s diagnostikou stavu a kapacity 
4x univerzální držák příslušenství - hlavová a nožní část 
Čtyřdílná ložná plocha z velice dobře čistitelných kovových lamel 
Sesterský panel s vizuální a zvukovou kontrolou a ochranou proti nechtěnému polohovaní, s možností 
blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha 
kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha) 
Certifikovaný integrovaný vážící systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s 
eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta s grafickým znázorněním 
naměřených hodnot v čase 
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) 
Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu 
Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)  
Police na lůžkoviny 
Čela plastová, typ R3 
Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel 
Dvoudílné sklopné postranice plastové dělené ZPM4 (sada 4ks) s úhloměry pro zjištění náklonu lůžka při 
polohách TR/ATR ovládané pomocí jedné ruky s ochranou proti nechtěnému spuštění 
Blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici 
Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování 
Zábrany s ochranou po celé délce ložné plochy a výškou 45cm plně splňují aktuální normu EN 60601-2-52 
Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá 
Polepy čel a zábran dle vzorníku výrobce 
 
Maximální vnější rozměry lůžka:    222 x 105 cm  
Rozměr ložné plochy:      200 x 90 cm  
Výška ložné plochy bez matrace:    43 - 83 cm  
Maximální úhel Trendelenburg:    16°  
Maximální úhel Antitrendelenburg:     16°  
Laterální náklon      20° 
Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství: 300 kg 
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Lůžko INVENT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ilustrační foto 
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4. Lůžko resuscitační s  váhou (JIP_2) (1ks) 
 
Lůžko Vision 2C s váhou: 
Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění 
Podvozek – stabilní 2 sloupová konstrukce, plastový kryt podvozku 
Kolečka 150 mm - plast, jednoduchá, centrální brzda - 2x plastový pedál 
5.-té aretační kolečko 
Zádový díl a stehenní díl polohovatelné pomocí elektromotoru 
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky – pomocí hřebenu 
Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR - polohování elektrické 
Elektrická autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm 
CPR páka - zádový díl z obou stran lůžka 
Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm 
Záložní baterie s diagnostikou stavu a kapacity 
4x univerzální držák příslušenství - hlavová a nožní část 
Čtyřdílná ložná plocha z velice dobře čistitelných kovových lamel 
Sesterský panel s vizuální a zvukovou kontrolou a ochranou proti nechtěnému polohovaní, s možností 
blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha 
kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha) 
Certifikovaný integrovaný vážící systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s 
eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta s grafickým znázorněním 
naměřených hodnot v čase 
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) 
Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu 
Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)  
Police na lůžkoviny 
Čela plastová, typ R3 
Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel 
Dvoudílné sklopné postranice plastové dělené ZPM4 (sada 4ks) s úhloměry pro zjištění náklonu lůžka při 
polohách TR/ATR ovládané pomocí jedné ruky s ochranou proti nechtěnému spuštění 
Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování 
Zábrany s ochranou po celé délce ložné plochy a výškou 45cm plně splňují aktuální normu EN 60601-2-52 
Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá 
Polepy čel a zábran dle vzorníku výrobce 
 
Maximální vnější rozměry lůžka:    222 x 105 cm  
Rozměr ložné plochy:      200 x 90 cm  
Výška ložné plochy bez matrace:    43 - 83 cm  
Maximální úhel Trendelenburg:    16°  
Maximální úhel Antitrendelenburg:     16°  
Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství: 250 kg 
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5. Lůžko resuscitační s laterálním náklonem (JIP_3) (3ks) 
 
Lůžko Vision 3C: 
Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění 
Podvozek – stabilní 3 sloupová konstrukce, plastový kryt podvozku 
Kolečka 150 mm - plast, jednoduchá, centrální brzda - 2x plastový pedál 
5.-té aretační kolečko 
Zádový díl a stehenní díl polohovatelné pomocí elektromotoru 
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky – pomocí hřebenu 
Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR, laterální náklon - polohování elektrické 
Integrovaná funkce automatické laterální terapie (nastavení úhlů a časových intervalů) 
Elektrická autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm 
CPR páka - zádový díl z obou stran lůžka 
Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm 
Záložní baterie s diagnostikou stavu a kapacity 
4x univerzální držák příslušenství - hlavová a nožní část 
Čtyřdílná ložná plocha z velice dobře čistitelných kovových lamel 
Sesterský panel s vizuální a zvukovou kontrolou a ochranou proti nechtěnému polohovaní, s možností 
blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha 
kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha) 
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) 
Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu 
Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)  
Police na lůžkoviny 
Čela plastová, typ R3 
Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel 
Dvoudílné sklopné postranice plastové dělené ZPM4 (sada 4ks) s úhloměry pro zjištění náklonu lůžka při 
polohách TR/ATR ovládané pomocí jedné ruky s ochranou proti nechtěnému spuštění 
Blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici 
Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování 
Zábrany s ochranou po celé délce ložné plochy a výškou 45cm plně splňují aktuální normu EN 60601-2-52 
Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá 
Polepy čel a zábran dle vzorníku výrobce 
 
Maximální vnější rozměry lůžka:    222 x 105 cm  
Rozměr ložné plochy:      200 x 90 cm  
Výška ložné plochy bez matrace:    43 - 83 cm  
Maximální úhel Trendelenburg:    16°  
Maximální úhel Antitrendelenburg:     16°  
Laterální náklon      20° 
Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství: 300 kg 
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6. Lůžko resuscitační (JIP_3) (19ks) 
 

Lůžko Vision 2C: 
Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění 
Podvozek – stabilní 2 sloupová konstrukce, plastový kryt podvozku 
Kolečka 150 mm - plast, jednoduchá, centrální brzda - 2x plastový pedál 
5.-té aretační kolečko 
Zádový díl a stehenní díl polohovatelné pomocí elektromotoru 
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky – pomocí hřebenu 
Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR - polohování elektrické 
Elektrická autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm 
CPR páka - zádový díl z obou stran lůžka 
Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm 
Záložní baterie s diagnostikou stavu a kapacity 
4x univerzální držák příslušenství - hlavová a nožní část 
Čtyřdílná ložná plocha z velice dobře čistitelných kovových lamel 
Sesterský panel s vizuální a zvukovou kontrolou a ochranou proti nechtěnému polohovaní, s možností 
blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha 
kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha) 
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) 
Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu 
Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)  
Police na lůžkoviny 
Čela plastová, typ R3 
Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel 
Dvoudílné sklopné postranice plastové dělené ZPM4 (sada 4ks) s úhloměry pro zjištění náklonu lůžka při 
polohách TR/ATR ovládané pomocí jedné ruky s ochranou proti nechtěnému spuštění 
Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování 
Zábrany s ochranou po celé délce ložné plochy a výškou 45cm plně splňují aktuální normu EN 60601-2-52 
Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá 
Polepy čel a zábran dle vzorníku výrobce 
 
Maximální vnější rozměry lůžka:    222 x 105 cm  
Rozměr ložné plochy:      200 x 90 cm  
Výška ložné plochy bez matrace:    40 - 80 cm  
Maximální úhel Trendelenburg:    16°  
Maximální úhel Antitrendelenburg:     16°  
Bezpečné prac. zatížení lůžka vč. matrace a příslušenství: 250 kg 
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Matrace pasivní II (JIP) (24ks): 
 
COM FLEX-VF-7Z-2S 
 
Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně) 
Jádro je vyrobeno ze studené pěny o hustotě 54 kg/m3 
Po celém povrchu jádra vylévaná viscoelelastická pěna o hustotě 80 kg/m3  
Jádro matrace profilované do 7 anatomických zón  
Dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách 
Matrace zajišťuje uživateli ten nejvyšší možný komfort 
Dokonalé rozložení tlaku díky 3D deformaci líné pěny 
Nosnost 180 kg  
Rozměr matrace dle lůžka, 200x90cm 
Výška matrace 14 cm 
 
Ilustrační foto 
 
 
 
Potah SAFR 
Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním 
prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C  
Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace, svařované švy. 
 
7. Stolek nemocniční noční s jídelní deskou (119ks) 
 
Noční stolek NS-21-O 
Oboustranné kovové provedení 
Stolek lakován práškovými vypalovacími barvami 
Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice 
Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích 
Zdvíhací mechanismus jídelní desky integrovaný do korpusu stolku 
Jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem z vysoce odolného ABS plastu 
Plastová vložka zásuvky z ABS 
Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev 
Provedení stolku - zásuvka, nika, skříňka 
Prostor - polička pro obuv ve spodní části stolku  
Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek 
Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm 
Držák ručníků 
Korpus stolku RAL 9016 bílá 
Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek 
 
Š x H x V:     52 x 45 x 91 cm 
Rozměr jídelní desky:  66 x 43 cm 
Zdvih jídelní desky:   80 – 110cm        Ilustrační foto 
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8. Transportní lehátko – stretcher (4ks) 
 
Snadná obsluha transportního vozíku 
Všechny funkce jsou naprosto nezávislé na zdroji elektrické energie 
Nosná konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou lakem 
Výškově stavitelná ložná plocha pomocí hydraulického motoru ovládaného nožními pedály 
Dvoudílná ložná plocha s povrchem ze zdravotnické koženky 
Zádový díl polohovatelný pomocí pístnice 
Sklopné (směrem k hlavě) zábrany zajišťující pacienta proti pádu při transportu bez výskytu skřipných míst 
Plastový kryt podvozku usnadňující čištění a desinfekci lehátka 
Plastová kolečka o průměru 200 mm s centrální brzdou a čtyřmi nášlapnými pákami 
Transportní madla v nožní i hlavové části 
Čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy 
Možnost volby barevného odstínu kovových částí a koženky dle vzorníků 
Eurolišty (2ks) 
Držák kyslíkové láhve na podvozku lehátka 
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9. Dětské postýlky (8ks) 
 
Dětská postýlka Buddy – 70 – T: 

 
Dvoudílná ložná plocha z kovových lamel s výhodou snadného čištění postýlek 
Podhlavník polohovatelný pomocí hřebenu 
Výsuvné kovové lakované zábrany se zajištěním v libovolné poloze pomocí plynových pístnic – odjišťování nožním 
pedálem mimo dosah dětí – významný bezpečnostní prvek  
Držáky příslušenství součástí postýlek (hrazda, infuzní stojan)  
Kovová konstrukce lakovaná vypalovacími práškovými laky  
Látková výplň prostoru pod zádovým dílem - velmi důležitý bezpečnostní prvek se snadným čistěním 
Kovová kolečka o průměru 100 mm, 3 x kolečko s brzdou, 1x kolečko se směrovou aretací 
Nárazová kolečka v rozích postýlky 
Mechanické nastavení ložné plochy do 7 různých výškových pozic 
Mechanický náklon ložné plochy do pozic Trendelenburg a Antitrendelenburg 
Barevné provedené dle vzorníku výrobce 
 
Rozměr ložné plochy   140x70 cm 
Výškové nastavení ložné plochy  74 – 106 cm 
Trendelenburg / Antitrendelenburg 12°/ 12° 
Výška zábran nad ložnou plochou 72cm 
Bezpečné provozní zatížení  80 kg 
 
Příslušenství: hrazda, hrazdička, infuzní stojan  
 
Matrace Lux N: 
Preventivní pasivní antidekubitní matrace 
Vyrobena ze studené pěny o hustotě 40kg / m3 
Výška matrace 11 cm 
Rozměr matrace 140 x 70cm, dle lůžka 
 
Potah SAFR 
Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, 
antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům,  
se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C  
Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace 
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