
SMLOUVA o DíLo
I. Smluvní strany

Krajská Zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
Dıč: 0225488627
se sídlem: Sociální péče 3316/12AI 401 13 Usti nad Labem
zastoupená: lng. Petrem Fialou, generálním ředitelem společnosti na základě pověření představenstva společnosti
Ze dne17. 12.2015
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
datová Schránka: 59ueuef

(dále jen „objednatel")

a

ZOUBEK s.r.o.
IČ: 28682238
DIČ: není plátcem DPH
se sídlem: Velká Hradební 3385/9, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená: Renatou Hypiusovou, jednatelkou Společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26706

(dále jen „Zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Smlouvy:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je Zhotovení stomatologických výrobků pro pacienty objednatele.

2. Touto smlouvou o dílo se Zhotovitel Zavazuje Zhotovovat a dodávat stomatologické výrobky, tj.
stomatologické protetickě náhrady, ortodontické aparáty, rehabilitační a léčebné pomůcky (dále jen
„na'hrady, nebo dílo“) včetně zdravotního Štitku a dodacího listu S kódem Zakázky, jež jsou
specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy. Objednatel se Zavazuje za toto dílo Zaplatit Zhotoviteli níže
specifikovanou smluvní cenu.

3. Pokud není dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemně vztahy smluvních Stran níže
uvedená ujednání této smlouvy.

l|l. Cena
1. Cena těchto náhrad byla Stanovena jako smluvní. Cenik, jímž jsou ceny náhrad stanoveny, je přiložen

ke smlouvě jako Příloha č. 1.
2. Cena je cenou Zahrnujicí veškeré náklady Zhotovitele (doprava, clo, daně, pojištění atd.) spojené se

Zhotovením díla a dodáním do místa plnění dle odst.V této smlouvy.
3. Uvedená cena je cenou maximální dle platné přílohy. Může být změněna pouze v případě Změny

sazby DPH. Ceník bude aktualizován 1x ročně podepsáním dodatku ke smlouvě s novou přílohou.

IV. Platební podminky
1. Objednatel se Zavazuje uhradit cenu Za dílo. Splatnost fakturje stanovena na 60 dnů.
2. Faktura musí kromě náležitostí stanovených obecné Závaznými právními předpisy obsahovat tyto

údaje:

a) označení faktury a její číslo,

b) název, sídlo, IČ Zhotovitele a jeho bankovní spojení

c) název, sídlo, lČ a DlČ objednatele a jeho bankovní spojeni,

d) fakturovanou částku,

e) datum vystavení a odeslání faktury,

f) datum uskutečnění Zdanitelněho plnění,
g) splatnost.



K faktuře musí být přiloženy 2 dodací listy Za fakturovaně náhrady.

V případě, že zhotovitelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem
objednatele takovou fakturu do 14 dnů Od data doručení vrátit, jejímž vrácením se objednatel
nedostává do prodlení. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. U
opravené nebo nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

Za nesplnění termínu plnění Zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z celkově
ceny díla Za každý Započatý den prodlení, a to do deseti dnů Ode dne uplatnění této sankce.
Za prodlení s úhradou ceny Za dílo Zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,001 %
Zdlužně částky Za každý Započatý den z prodlení, a to do deseti dnů ode dne uplatnění tohoto
nároku.

V. Dodací podmínky

Místem plnění díla je Krajská zdravotni, as. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, O. Z., Sociální
pêče 3316/12a, Ústi nad Labem.
Zhotovitel se Zavazuje dodávat objednateli náhrady dle jeho jednotlivých objednávek doručených
Zhotoviteli doporučeným dopisem, elektronickou poštou, a to do tří dnů po potvrzení objednávky
Stejným Způsobem, jakým byla přijata.
Splněnim dila se rozumí jeho převzetí objednatelem. Převzetí potvrzuje Objednatel zhotoviteli na
dodacím listě podpisem Oprávněně osoby.
Osobou Zmocněnou objednatelem k fyzickému převzetí díla a potvrzení dodacího listu je

VI. Reklamace

Zhotovitel garantuje, že veškeré dodávané náhrady budou plně vsouladu splatnými právními
předpisy.

Zhotovitel poskytuje garanci na veškeré dodané náhrady v délce minimálně 6 měsíců.
Objednatel může reklamaci uplatnit doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou v Záhlaví
této smlouvy, nebo elektronickou poštou. Pro posouzení je rozhodně datum podacího razítka u
doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamace uplatněna.

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu.
Případně neodstranitelně vady, které budou bránit užívání díla, nahradí zhotovitel objednateli novým,
bezvadným plněním.

VII. Záruka za jakost

Záruka Za jakost se vztahuje pouze na odstranění vad, které vzniknou vsouvislosti s běžným
užíváním. Nevztahuje se na běžné opotřebení a na vady, které vzniknou Zdůvodu neodborně
obsluhy, používáním náhrad vrozporu sobvyklým způsobem použití, nevhodnou manipulací a
neoprávněným zásahem do náhrad Objednatelem či třetí osobou, či Způsobem, Za který neodpovídá
Zhotovitel.

VIII. Zvláštní ustanovení

V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně Z přidané hodnoty, a na
smlouvu se nevztahuje některá Z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 Zákona č. 340/2015 Sb., o
Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánl těchto smluv a o registru sqv
(Zákon O registru Smluv), musí být tato smlouva uveřejněná prostřednictvím registru smluv do tří
měsíců Ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze Zákona
zrušena Od počátku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že Žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejich příloh),
nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.

Smluvní strany se dohodly, že elektronický Obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná Zákonem o
registru smluv Zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dní Od uzavření smlouvy.

V případě, že smlouva nebude uveřejněná prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího
uzavření, je oprávněná předat elektronický Obraz smlouvy a metadata druhá Smluvní strana tak, aby
smlouva byla uveřejněná prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.



10.

11.

12.

IX. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné písemně vypovědět, výpovědní doba je
jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní Straně.
Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, Veškerá právní jednání činěná v písemné formě si
smluvní Strany doručují osobně oproti podpisu druhé Smluvní Strany, datovými Zprávami ve smyslu
Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve Smyslu Zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních
Službách na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně Sdělenou
příslušnou smluvní Stranou. Je-Ii písemnost doručována do datové schránky, považuje Se Za
doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud Se adresát do datové
Schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové Schránky dodána,
považuje Se posledním dnem této lhůty písemnost Za doručenou.

Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé Smluvní Straně jakoukoliv Změnu údajů uvedených v
Záhlaví této smlouvy, a to písemně bez Zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné Změně dozví.
Smluvní strany se Zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání
neúspěšná, případné Spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné Soudy
České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
Smluvní strany se Zavazují, že údaje vyplývající Z předmětu plnění této smlouvy neposkytnou třetí
straně, s výjimkou kontrolních orgánů, Zpracovatelů účetnictví smluvních Stran a auditorů.
Je-Ii 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 tomto případě Zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které
nejlépe odpovídá původně Zamýšíenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.

Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen výslovným písemným ujednáním, jež podepíší oprávněni
Zástupci obou smluvních Stran, přičemž taková Změna nebo doplnění musi mít formu očíslovaného
dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána podle
jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentićnost této smlouvy potvrzují
Smluvní Strany svým podpisem.

Ve vztazích vyplývajících Z této smlouvy Se obchodní Zvykiosti budou aplikovat pouze v případě, Že
dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského Zákoníku.
Přílohou Č. 1 této smlouvy je Ceník stomatologických výrobků, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, obou s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Ústí nad Labem dne 1 í -12- 2017

Generální ředitel Společnosti
Krajská zdravotní, as
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PROVIZORNÍ FIXNÍ NAHRADY A OPRAVY
81601 C/I Provizomi ochranná korunka Z pryskyřice ( Z plastu) 365,00 Kč
81611 C/I Provizorni ochranný můstek z plastu ~ do ó-ti zubů 1 100,00 Kč
81612 C/I Provizorni ochranný můstek Z plastu - 7 až 9 zubů 1 275,00 Kč
81615 C/ I Provizorní ochranný můstek Z plastu - 10 a více Zubů 1 310,00 Kč
81621 C/I Oprava fixní náhrady s Otiskem - nová faseta 340,00 Kč

91115 Korunka keramická - Zirkon 2 100,00 Kč
91203 Korunka pláštˇová keramická - Zirkon - součast můstku 2 100,00 Kč
91311 Clem můstku - keramický - Ziı'kon 2 100,00 Kč



STOMATOLOGICKÉ VÝROBKY

KÓD
NÁZEV Cena 2017

SAMOSTATNE VYROBNI FAZE _ _ _

80031 1 R.M.V. skus. šablony _ _ ' _ 13_0,00 Kč_

80001 I Studijní model s otiskem
_ ___ _ _ 100,00 Kč

60300 I Litá výztuha

300,00 Kč

_ 80011 I Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci
___ __80,00 Kč

80012 1 Funkční otisk dolní čelísrí v individuální lžíoí 80,00_Kč_

_ "80013 I Anatomický Otísk čelisti v indiviuální lžíci
_ _ 80,00 Kč

__ 84021 l Bruxismus

710,00_Kč_

Bělení . N Nosič na bělení -jedna čelíer __ _ __ 450,00 Kč

__ __ SNIMATJŠLNE NĂHRADY DEEEKTU C__HRUPU ___________________________

82001 I částečná snírnarelná náhrada s jednoduch.ret.prvky — do 6 ti zubů ' _1__1_5_0,00_Kč '

82002 I Částečná Snímatelná náhrada s jednoduchretprvky - 7 a více Zubů 1_fł25,00 KČ_

82011 C Část. sním. náhr. s lírýrní korevnírní prvky - do ó rí__zub_ů vč. lité výzruže _ _____2__1_3_ı_1_00_i§č

82014 C Část. Sním. náhr. s litými kotevními prvky - _7 a vice Zulzů vč. lité výztuže _ _ 2440,00 Kč:

82021 C Částsnímnáhrdolní S litou stabilizačně-Spoiovací deskou - 7 a vice zubů _ __ :2554_0100_K_č_

82022 C Částsnímnáhrhorní s litou patrovou deskou - 7 a Více zubů ___- ___ _ __ 2741000 Kč

_ 82031 N Částečná írnedíární náhrada - do 4 zubů
' ˇ 1205070s8

82032 N Částečná írnediární náhrada - do 9 ti zubů _____ _ __ _1_ 400L09_l<č_

82033 N Částečná imediátrú náhrada - 10 a více Zubů
„__ _______1_6_5_Q_00_K_Ě_

82104 C Horní ekelerová náhrada - 2 kotevní prvky _ " 2 680,00 Kč

82105 C Horní skeletová náhrada - 3 a vice kotevnich prvků -. 2 800,00 Kč

82106 C Horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky _ 2360,00 Kč'

82114 C Dolni skeletová náhrada - 2 kotevní prvky _ __ _ _ 2 630,00 Kč

82115 C Dolní Skeletová náhrada - 3 a vice kotevních prvků __ __; '__2 800_00 KŠ

CELKOVE NAHRADY _ _ _

82201 I Celková náhrada horní
_ 2 100,00 Kč

82203 C Celková náhrada horní S litou patrovou deskou -_ -_ __ _2_ 740-,00 Kč

82205 N Celková náhrada horní - imed'lámí __ _ 1 750,00 Kč

82211 1 Celková náhrada dolní
2 100,00 K'č"

82212 C Celková náhrada dolní s litou deskou
-- __ 2 740:00 Kč

82214 N Celková náhrada dolní - írnedíární _ ˇ '1' 750,00 Kč'

Molloplast N Molloplast
________ _______5_0(_)_00_K§_

OIŽRAVY SNIMACICH NÄHRAD A REBAZE _

82301 C Oprava - zub vypadly z náhrady
T 110100 Kč

82311 C Oprava - prašklá,Zlomená náhrada
330,00Kč

82320 C Oprava retenčních prvků náhrady
265200 KŽ-

82331 C Oprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů _
_ _ 580-,00 Kč

82332 C Oprava - rozšíření baZe náhrady - 5 a více Zu_l.11'_I_ _ -_ -- -_ 800,00 Kč

82352 C Rebaze částečné Snímatelné náhrady s Otìskem _ _ 930,00 Kč

82354 C Rebaze eelkovê náhrady s otiskem, funkční rámování 'ˇ _ ˇ 990,00 Kč

EXPRES N EXPRES
""ˇ'ˇ'Z'ööÍöíl'ičă'

DEFLEX ˇ' ˇ

D - 82011 M ‘ C ‘Cast. snim. náhr. - do 6 ti zubů
ˇ ` 2300,00 Kč

D - 82011 S C Cast. snim. náhr. - do 6 ti zubů _ 2 900,00 Kč

D - 82014 S C Cáer. Snina. náhr. - 7 a více zubů
3 600,00Kč

D - 82014 V C Část. Snírn. náhr. - 7 a více zubů
3 900,00 Kč

___D; 82201 C Celková náhrada horní _
4 100,00Kč

D - 82211 C Celková náhrada dolní
4100,00 Kč

D - 82320 C Oprava retenčních prvků náhrady
_ _ _ 765,00 Kč

D - 82331 M C Oprava - rozšíření baze náhrady - do 4 Zubů
_ -1-0-8'ÖÍÖÖ-KĚ

D - 82331 S C Oprava z rozšíření baze náhrady - do 4 zubů _ 'ˇ 1 380,00 Kč

D - 82332 :_ C Oprava - rozšíření báze náhrady - 5 a vice zubů g 1 600,00Kč




