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17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujicfho: OOl/OVZ/18/^^K,
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Ku pna

^[TBllOUVi
uzavřená dle § 2079 anňsl. zákona č. 89/2012 SF (občanský zákoník)

mezi:

KUPUJÍCÍM
Název:

Sídlo:

IC:

Zřizovací listina MZ

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostraua-Poruba

00843989 DÍČ: CZ00843989

ČR ze dne 25. listopadu 1990 a. j. OP-054. 25. 11. 90

Ing. Ivo Zolnercikem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz
JednaJí. cím. naz.á.lSl.a.^?. P!t??. [119FJ_^?-^P-e_-1_^--l?-2016
Česká národní banka, c. u. 66332761/0710

je plátcem DPH

PRODÁVAJÍCÍM
Obchodní firma:

Sídlo:

IC:

AURA Medical s. r. o.

K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4

65412559 DÍ C:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Jednající:

Bankovní spojení:

CZ65412559 je plátcem DPH

oddil C, vložka 44675

Ing. Pavel Zavadil, jednatel společnosti

CSOB, č. u. 577585883/0300

Preambule

Prodávajici se zavazuje dodat kupujicimu předmět této smlouvy a převést na něj vlastnické právo. Kupujici se
zavazuje za něj zaplatit sjednanou cenu.

l.
Předmět smlouvy

1.1 Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je dodávka 1 ks poéitaéové jednotky digitálního detektoru k přístroji Ziehm Vision RFD.
Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v přileze é. 1 této smlouvy "Podrobný položkový seznam dodávky
s ocenénim jednotlivých položek a jejich pňslušenstvi". Předmět plněni je určen pro pracoviště Ústavu
radiodiagnostíckého a to v rozsahu a standardu dle specifikace uvedené v nabídce.

1. 2 Součástí předmětu smlouvy je rovněž:
. zajištění dopravy do místa určení,
. demontáž vadného dilu z přístroje Ziehm Vision RFD výrobcem kvalifikovanou osobou a dle výrobce

zdravotnického prostředku předepsaného postupu;
. provedeni montáže, kalibrace a nastaveni nových dílů a uvedeni do plného provozu výrobce kvalifikovanou

osobou dle předpisů výrobce zdravotnického prostředku, jakož i provedeni jiných úkonů a činnosti nutných
ktomu, aby dodávkou náhradních dilů byl přistroj Ziehm Vision RFD. plně funkční a mohl sloužit obvykíým
účelům;

. likvidace vadných dílů dle příslušných právních předpisů a dle předepsaného postupu výrobce zdravotnického
prostředku, jakož i likvidace obalů a odpadu souvisejicich s dodávkou a instalaci předmětu plněni;

. doloženi pověřeni výrobce zdravotnického prostředku o způsobilosti prodávajiciho, které jej opravňuje
k výkonu souvisejicich s předmětem plněni dodávky dle zákona 268/2014 Sb.;

. součásti dodávky budou předepsané doklady - dodaci (přepravní) list s jednoznačným určením počtu ks
v zásilce (případné identifikaci jednotlivých baleni), - pokud bude dovezeno před terminem instalace / předáni
do Investičního skladu zadavatele, instalační protokol / předávaci protokol dle přílohy č. 3 této smlouvy.
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujicího: 001/OVZ/18/_
ev. číslo prodávajícího:

.
-K,

1.3.
Prodávající je povinen dodat zboží tak, aby nebylo v okamžiku dodání zatíženo jakýmikoliv právy třetích osob
(včetně podmíněných nebo budoucích práv).

1.4.
Prodávajici je povinen dodat zboži v požadované kvalitě tak. aby bylo určeno pro zamýšlené použiti, vyhovovalo
podmínkám certifikace, bezpečnosti a požadavkům na dobu životnosti, a aby odpovídalo popisu funkčnosti
uvedenému v průvodní dokumentací zboží a v propagačních nebo nabídkových materiálech výrobce Či
prodávajícího před uzavřením této smlouvy.

Cena
2.1
Cena je stanovena jako nejvýše připustná a nepřekroéitelná a zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy
(např, inflace nebo vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám) a to po celou dobu realizace zakázky v
souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Ceny jsou závazné a nejvýše přípustné, a to i při změně
výše DPH.

2.2
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizaci předmětu plněni tj. předmět dodávky, balné, dopravné, celní 6i
jiné poplatky, likvidace odpadu a obalů, doloženi veškeré předmětné dokumentace k předmětu plněni, instalaci a
uvedením do provozu (včetně všech nutných komponent a přislušenstui potřebných pro instalaci), validace,
kalibrace nebo jiná vstupní měřeni, ukončené protokoly atd. Zaškoleni obsluhy - instruktáž v souladu se zákonem
č. 268/2014 Sb. v platném zněni o zdravotnických prostředcích - je zdarma.

2.3
V souladu se zněnim zákona 6. 526/1990 Sb.. o cenách se smluvní strany dohodly na celkové kupní ceně ve výši:

Celková cena bez DPH

21% DPH ve výši
Celková cena vč. DPH ve výši

1.000.207,-K6
210. 043, -Ke

1.210.250,. K6

Podrobný položkový rozpočet nabídkové ceny je uveden v příloze 6. 1 této kupní smlouvy.

3. 1 Záloha
Zálohy nebudou poskytovány

Fakturace, platební podmínky

3. 2 Platební podmínky
Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnými zástupci obou smluvních
stran po dodáni zařizenl do FN Ostrava, včetně zaškoleni obsluhy, předání potřebných dokladů vztahujicich se
k předmětu plněni.
Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů od doručeni faktury kupujicimu.

3. 3 Obsah daňového dokladu

Daňový doklad (dále také faktura) musi splňovat mimo náležitosti podle § 28 zákona é. 235/2004 Sb. o DPH dále
níže uvedené náležitosti:

o lC
o den splatnosti,

o označeni peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní
a variabilní symbol,

o odvolávka na smlouvu, číslo smlouvy, prodávajícího a kupujícího
o razítko a podpis osoby oprávněné k vystaveni dílčího a konečného účetního dokladu,
o přílohou faktury bude kopie potvrzeného předávacího protokolu

Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona C. 235/2004 o DPH v platném zněni dohodly, že prodávajici
bude zasílat daňové doklady, včetně pňloh výhradné e-mailem na adresu: efakturace-invfilfno. cz. Prodávajici se
zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla:

v Jednom e-mailu budou jako přílohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí
tedy pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a souvisejici dokumenty";
všechny přiložené dokumenty budou výhradné ve formátu PDF a v pořadí dokladů: faktura, ostatní
související dokumenty;
objednatel se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňuji ostatní náležitosti dané
zákonem.

Pouze výjimečně je možné zasílat doklad v papírové podobě.
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujicfho: OOI/OVZ/I8/_
ev. číslo prodávajícího:

-K.

3.4 Doba uhrazení daňového dokladu

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

3. 5 Důsledky vady daňového dokladu
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit
do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácený daňový doklad od
kupujiciho převzal. V takovém případě je prodávajici povinen daňový doklad opravit a u případě, že by oprava činila
daňový doklad nepřehledným, vystavit daňový doklad nový. Opravený nebo nový daňový doklad musí být znovu
zaslán kupujícímu a začíná běžet nová lhůta splatnosti.

IV.
Termín a místo plněni

4. 1 Termín plnění a Přejímka předmětu smlouvy

Dodací lhůta, včetně uvedeni do provozu a zaškoleni obsluhy, je nejpozději do 28.2.2018.

Zboží je pokládáno za předané po instalaci a uvedení do provozu a zaškolení obsluhy a podpisu instalačního
(předávacího) protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Vzor předávacího protokolu Je v příloze této smlouvy.
Předávací protokol je za kupujiciho oprávněn podepsat pověřený pracovnik za technický úsek - pracovník odděleni
zdravotnické techniky a za konečného uživatele vedoucí pracoviště. Jedno vyhotovení předávacího protokolu
zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotoveni zůstává kupujícímu.

Pracovník kupujiciho, který provádi povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného zboži,
je oprávněn do předávacího protokolu popsatjím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

4.2 Místo plnění
Místem plněni je Ustav radiodiagnostický, Fakultni nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava -
Porubá.

4.3 Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy,
které vyplývají z jejich smluvního postaveni. To platí i v případech, kde to neni výslovně uloženo v jednotlivých
ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených
postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k
řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které ji bráni, aby dostála svým smluvním povinnostem,
sdělí to neprodleně písemné druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazuji neprodlené odstranit v rámci svých
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k
odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním
termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupujici umožni příjezd dopravci do mista určeni na dobu nezbytně nutnou ke složeni zboží. Prodávajic! se
zavazuje oznámit termín dodávky minimálně 3 dny před plánovaným terminem následujícím osobám: Ing. Marek
Gajovský - vedoucí odděleni zdravotnické techniky (tel. ; 59 737 2377, E-mail: marek. oaiovskv@fno. cz).

4. 4 Nebezpečí škody zboží a vlastnické právo
Nebezpečí škody na předmětu smlouvy precházi na kupujiciho okamžikem předáni předmětu smlouvy kupujicimu.

Vlastnické právo na zboží přechází na kupujíciho instalací a zaškolením obsluhy, což bude dáno předávacím
protokolem.

v.
Sankční ujednání

5.1
V případě, že bude prodávajici v prodleni s dodáním a instalaci zboží zahrnutého v předmětu smlouvy a uvedením
do provozu, Je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0, 2 % ze sjednané kupní ceny včetně DPH za
každý i započatý den prodlení.

5.2
V připadá, že kupující bude v prodleni s úhradou kupni ceny ujednané podle smlouvy, bude povinen zaplatit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanoveném předpisy občanského práva.

5.3
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujícího: 001/OVZ/18/_-K,
ev. číslo prodávajícího:

Dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody, která vznikne porušením povinnosti, na níž se
smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuty jsou splatné do 3 dnů od doručeni písemné výzvy k úhradě oprávněnou
smluvní stranou druhé smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení §
2051 druhé věty občanského zákoníku na jejich vztahy založené touto smlouvou.

VI.
Záruční a pozáruční podmínky

6. 1 Délka záruční doby
Prodávajici prohlašuje, že dodávaný pfedmét smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na
předmět smlouvy záruční lhůtu v délce 6 měsíců , která začíná běžet první pracovní den ode dne uvedení zařízení
do provozu, tj. ode dne podepsáni předávacího protokolu a zaškolení obsluhy.

Výrobce před uvedením stanovených měřidel do oběhu zajisti jejich prvotni ověřeni dle zákona é.505/1990 Sb.
o metrologii, u ostatních měřidel jejich kalibraci,

Záruka zajišťuje, že zboží bude mít všechny vlastnosti dle smlouvy. dle dokumentace ke zboží, vlastnosti
odpovidajici obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahuji a vlastnosti obvyklé po celou dobu
trváni záruční lhůty. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží, na které se nevztahuje záruka, není tímto
odstavcem dotčena.

6.2 Lhůta pro oznámení vad
Kupující je povinen vady zboží pisemně oznámit (faxem, emailem, poštou) v následujicich lhůtách:
. vady zboží, které jsou pokryty zárukou dle odst. 6. 1, je kupující povinen prodávajicimu oznámit kdykoliv po

dobu trvání záruční lhůty;
. vady zboži, které existovaly ke dni převzetí zboži kupujícím podle této smlouvy (byt se projevily později), je

kupující povinen prodávajicimu oznámit bez zbytečného odkladu poté. kdy získá dostatek informaci a
podkladů o tom, že zboží má vady, nejpozději však do 1 roku od převzetí zboží; případně

. vady zboží způsobené porušením povinností prodávajiciho, které vznikly po dní převzetí zboží, je kupující
povinen prodávajicimu oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy získá dostatek informaci a podkladů o tom,
že zboží má vady, nejpozději však do 1 roku od převzeti zboží.

Oznámení vad musí minimálně obsahovat identifikaci smlouvy, popis vady či uvedení, jak se vada projevuje, počet
nebo rozsah vadného zboží a stanovit požadované nároky kupujícího z vad zboží. Záruční doba se automaticky
prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady.

6. 3 Nároky kupujícího z vad zboží
Neuplatnl-li kupujici vůči prodávajicimu u konkrétním připadá jiné nároky, prodávajíc] je povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 6. 4, odstranit oznámené vady zboží nebo dodat kupujícímu nové
bezvadné zboží. Právo kupujícího uplatnit další nároky vyplývající z vadného plnění stanovené příslušnými
právními předpisy tím není dotčeno.

6.4 Podmínky záručního servisu
Termín nástupu na opravu je do 3 dnů od nahlášeni závady. Garance zprovoznění zařízení (i v případě výměny
náhradního dílu) je do 8 celých kalendářních dnů (počítaných od nahlášení závady).

Způsob nahlášeni oprav: telefonicky na tel. č. 244 910 200 nebo faxem na 6.
servis@auramedical.cz;

244910 169, e-mailem:

Vil.
Ukončení smlouvy

7.1
Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech
závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.

7.2.
Kupující a prodávající mají právo odstoupit od smlouvy z důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. V případě odstoupeni od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádáni vzájemných vztahů
souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky
odstoupeni nastanou okamžikem doručeni písemného odstoupeni druhé smluvní straně. Podstatným porušením
této smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučné) prodleni prodávajiciho s dodáním zboží o více než 14 dni.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

8.1
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujícího: OOI/OVZ/18/_-K,
ev. číslo prodávajícího:

V souladu s ustanovením § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole, je prodávajicl osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje na právnickou nebo fyzickou osobu, podílející
se na dodávkách zboži nebo služeb hrazených z veřejných rozpočtů nebo z veřejné finanční podpory.

8.2
Prodávající je povinen archivovat originálni vyhotoveni smlouvy, její dodatky, originály ůéetnich dokladů a dalších
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze
smlouvy. Po tuto dobu je prodávajici povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

8.3
Jakákoliv ůstni ujednáni, která nejsou písemné potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně
neúčinná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.4
Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni smlouvy předává či předkládá prodávající kupujlcimu, bude
předána či předložena v českém jazyce.

8.5
V případě soudního sporu se mistní příslušnost věcné příslušného soudu l. stupně ridi obecným soudem
kupujícího.

8.6
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem
obou smluvních stran a účinností nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy smlouvy:
> přilehá 6. 1 - technická specifikace zboží, položkový seznam dodávky s oceněnim jednotlivých položek;
> příloha C. 2 - seznam měřidel, jež jsou součástí dodávky;
> příloha č. 3 - vzor předávacího protokolu

V Ostravě, dne .. ^.. ^A^Í?^: V .---Praze/.^. ^^dne .'2.3.'(;?<:>(&

náměstek redj^le pro techniku a provoz
jednající na záklacjĚ plné moci ze dne 15. 12. 2016

11 'NfNEMOCNT[ OSTRAVA
. du -, 7sa. ;:, s i; o>tra". pon, i"
W3?' ;n. fEi U)n<i...., ^..

Ing. Pavel Zasadil
jednatel společnosti

AURA Medical s. r. o.
DIC:CZ65412559

Libušská 8/191, 142 00 Praha 4, Czcch Republic
tel. : <-420 244 910 200

e-mail: info@auramedical. cz, web: www.auramedical. cz

str. 5

î



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo kupujlďho: 001/OVZ/18/_-K,
ev. číslo prodávajícího:

Příloha č. 1 kupní smlouvy
technická specifikace zboží, položkový seznam dodávky s oceněním

jednotlivých položek

Command processor and Fiat panel detector
Práce 4h
Doprava 360 km

Celkem
Cena je včetně 21 % DPH

1.210.250,-K6
OK6
O Kč

1. 210. 250, -Ke
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Čestné prohlášení o nepotřebnosti měřidel pro dodávku
náhradního dílu

f'\

AURA Medical s. r. o., se sídlem K Verneráku 4, 148 00 Praha 4, IČO 65412559,
tímto čestně prohlašuje, že

k dodávce 1 ks počítačové jednotky digitálního detektoru k přístroji ^iehm Vision RFD
se nevztahuji žádná měřidla.

V Praze dne 12. 1. 2018

Ing. Pavel Zavadil
jednatel společnosti
AURA Medical s. r. o.

AURA Medical s. r. o.
DIC:CZ65412559

Libušská 8/191, 142 00 Praha 4, Czech Republic
tel. : ->420 244 910 200

e-mail: into@au[ameďcal. cz, web; www. auramedlcal. Cii



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. cfslo kupujícího: 001/OVZ/18/_-K,
ev. číslo prodávajícího:

Příloha č. 3 kupní smlouvy
- vzor předávacího protokolu

Dodavatel

IC
DIČ
Adresa

tel:
email:

Smlouva/objednávka č.:

Faktura č.:

Datum vystavení
předávacího protokolu:

Předávací protokol
Odběratel Fakultní nemocnice Ostrava

1Č 00843989
DIČ CZ00843989
Adresa 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Porubá
tel: 59 737 2377, 603 144952
email: marek. gajovsky@fho.cz
Místo určení:

Adresa (ve. uvedení pavilonu/budovy)
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Porubá

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní
smlouvou č. XY

Zboží č.

Označení zboží v rozpočtu (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 XX měsíců, firmou
XXX.

Zaškoleni personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona c. 268/2014 Sb. a
bylo bezplatné.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:
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