
SMLOUVA
na „Dodávku zdravotnické techniky pro ZZS JčK - Ultrazvukový přístroj“

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 Zákona č. 89)'2012 Sb., občanského Zákoníku (dále
jen „občanský Zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Zdravotnická Záchranná služba Jihočeského kraje
Sídlo: Boženy Němcové 1931ř6, 3370 01 České Budějovice

Zastoupená: MUDr. Markem Slabým, MBA ředitelem
Zástupce ve věcech technických: MUDr. René Papoušek
IČ: 48199931
DIČ: CZ48199931
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. České Budějovice
č. účtu: 7543723110100
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech provozních: MUDr. René Papoušek, tel.: 38? ?62 325, e-maìl: papousekr@zzsjck.cz,

MUDr. Marek Slabý, MBA tel.:387 762 115, e-mail: slabym@Zzsjck.cZ
ve věcech smluvních: Ing. Renata Tesaříková, MBA tel.: 387 ?62 122, eflmail: tesarikovar@zzsjok.cz

(dále jen „Příjemce") na straně jedné

Electn'c Medical Service, s.r.o.
Se sídlem:
iČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Zastoupená:

Ledce 74, 664 62 Ledoe

4997026?
CZ499?O267
Citibank, pobočka Brno
2520450100I2600
Jaromírem Malým, jednateíem

(dále jen „Poskytovatel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabidka poskytovatele ze dne 28. 5. 2018 (dále jen „nabldka“) podaná ve veřejné.ı
ZakáZce nazvané „Dodávka Zdravotnické techniky pro ZZS JčK H část plnění C - Ultrazvukový přístroj" (dále jen „Veřejná
Zakázka“), Zadávaně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek ve Znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZV ").

1.1.
L PŘEDMĚT sıvıLoUvY

Předmětem této smiouvy je Závazek Poskytovatele poskytovat Příjemci dodávky (dále jen „Předmět plnění“) v rozsahu, obsahu a Za
podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem této smlouvy je dodávka 3 kusů kapesního diagnostického ultrazvukového
přístroje s ultrazvukovou sondou, přesná specifikace Zboží tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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1.2
Příjemce se touto smlouvou Zavazuje uhradit Poskytovatelí Za Ědně a včas poskytnutý předmět plnění cenu dle podmínek a Způsobem
stanoveným touto smlouvou.

1.3
Součástí dodávky zboží dle této smlouvy je kompletní dodávka přístrojů včetně přislušenství tj. přístroje musí být Zcela funkční
bez Zakoupení dalších komponent, instalace a uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy kupujícího, dodání technické
dokumentace a předání dalších dokladů, které se k dodávanému Zboží vztahují, provozní manuály a návody k použití v české
verzi, jakož i příslušné dokumentace - ES prohlášení o shodě, kompletní katalog dostupného spotřebního materiálu s uvedenými
cenami, předávací protokol.

1.4
Poskytovatel se Zavazuje dodat předmět plnění vsouladu s obsahem této smlouvy, a to bez vad
a nedodělků, a s požadavky Příjemce uvedenými vzadávacích podmínkách kveřejné Zakázce
a nabídkou Poskytovatele.

ıı. ıvıisTo PLNÉNÍ

2.1.
Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo Zadavatele, nestanoví-li Příjemce jinak.

ııı. DosA TRvÁNÍ sıvıLouvY
8.1.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Předmět této smlouvy bude dodán nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy.

3.2.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Tato smlouva pozbývá
platnosti a účinnosti uplynutím sjednané doby dle čl. 3.1. této smlouvy tzn. po skončení sjednané záruční doby dle této smlouvy.

3.3.
Tuto smlouvu lze ukončit Z důvodů a Za podmínek dle či. XIII této smlouvy.

ıv. cENA PLNÉNÍ
4.1.
Příjemce se zavazuje zaplatit Za dodávky a služby smluvní cenu. stanovenou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 Zákona č.
526f1990 Sb., o cenách, ve Znění pozdějších předpisů, dohodou. Cena za dodávky
a služby dle této smlouvy činí celkem 615.000,-Kč Kč bez DPH (slovy: šest set patnáct tisíc korun českých), samostatná výše
DPH 129.150,~Kč, cena za dodávky a služby dle této smlouvy činí celkem 744.150,-Kč vč. DPH (slovy: sedm set čtyřicet čtyři
tisíc sto padesát korun českých).

4.2.
Celková cena a ceny jednotlivých položek jsou cenami nejvýše připustnými a nemënnýmí. Sjednaná cena je cenou konečnou a
Zahrnuje veškeré dodávky a služby nutné k provedení předmětu plnění v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
Do sjednané ceny jsou dále Zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele s poskytnutím předmětu plnění.

4.3.
Příjemce se Zavazuje hradit ceny Poskytovateli Způsobem uvedeným v čl. v této smlouvy.
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v. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1.
Příjemce nebude poskytovat Zálohy. Cena je splatná na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu. Poskytovatel
vystaví fakturu Za plnění dle či. 1.'1 této smlouvy vždy do 14 dnů od dne předání předmětu plnění na základě předávacího
protokolu. Předáním předmětu plnění se rozumí úplné dodání a převzetí předmětu dle této Smlouvy bez vad a nedodělků. Daňový
doklad je splatný do 30 dnů od data jeho doručení na adresu Příjemce. Příjemce provede úhradu ceny bezhotovostním převodem
na účet poskytovatele, jež je vyznačen na příslušném daňovém dokladu nebo jinak písemně oznámen ze Strany poskytovatele
Příjemoi. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.

Vystavená faktura bude mit náležitosti daňového dokladu dle § 20 zákona č. 2350004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. v souladu
s § 435 občanského zákoníku (dále jen ..faktura"). Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo a datum vystavení faktury.
ID) číslo smlouvy a datum jejího uzavření.
C) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve siovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
d) označení banky a čísla účtu. na ktery musí byt zaplaceno.
e) lhůtu splatnosti faktury,
f) datum uskutečnítelného zdanitelného plnění shodné s datem stanoveným v předávacim protokolu
g) název. sídlo. IČ a DIČ Objednatele a Poskytovatelé.
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby. která fakturu vystavila. včetně kontaktního telefonu

5.2.
Jestliže nebudejakákoli faktura obsahovat veškeré údaje daňového dokladu vyžadované platnými právními předpisy, nebo pokud
nebude jakákoli faktura obsahovat další ůdaje ve smyslu čl. 5. odst. 'l písm. a) až j) smlouvy. nebo pokud v ni nebudou správně
uvedené údaje, je Příjemce oprávněn vrátit ji ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího převzetí Poskytovatelí s uvedením chybějících
náležitosti nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením
opravené faktury Přijemci.

5.3.
Bude-li Příjemce v prodlení s ůhradou ceny dle této smlouvy. je poskytovatel oprávněn na objednateli požadovat úhradu
zákonného üroku z prodlení a to z částky. s jejíž ůhradou je Příjemce v prodlení.

vı. PRÁVA A POVINNOSTI účAsTNíKü sMLoUvY
6.1.
Příjemce se zavazuje poskytovat Poskytovatelí nezbytnou součinnost. potřebnou pro řádné plnění Poskytovatelem.

6.2.
Poskytovatel je povinen písemně (e-maílem). bez zbytečného odkladu oznámit Příjemci všechny okolnosti. které Zjistil při plnění
předmětu plnění této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Příjemce souvisejících s předmětem plnění.

6.3.
Poskytovatel se Zavazuje:

0 při plnění dle této smlouvy postupovat s maximálním úsilím a s odbornou péčí tak. aby bylo dosaženo řádného plnění
této smlouvy;

ı Zajistit pro plnění této smlouvy potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak. aby předmět smlouvy byl naplněn řádně
a včas;

ı při plnění této smlouvy brát na Zřetel provozní potřeby Příjemce. postupovat podle pravidel obvyklych pro Zpracování
dat. postupovat dle Zákona č. 101/2000 Sb.. Zákona o ochraně osobních údajů. ve Znění pozdějších předpisů;

ı umožnit Příjemci kontrolu plnění. pokud tato kontrola je objektivně možná a nemůže způsobit žádné překážky plnění
Poskytovatelé nebo nemůže mít vliv na plnění předmětu dle této smlouvy;
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ı Zajistit pro plnění této smlouvy potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak. aby předmět smlouvy byl naplněn řádně
a včas;
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Poskytovatelé nebo nemůže mít vliv na plnění předmětu dle této smlouvy;



ı informovat písemně (e-mailem) bezodkladně Příjemce o jakýchkoliv Zjištěných překážkách plnění, byt' by Za ně
Poskytovatel neodpovídai, vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a uplatněných nárocích třetích osob, které
by mohly plnění této smlouvy ovlivnit;

ı informovat bezodkladně Příjemce o jakémkoliv porušení této smlouvy ze strany Poskytovatelé;
ı i bez pokynů Příjemce provést nutně úkony, které ač nejsou předmětem této smlouvy, budou s ohledem na

z nepředvídané okolnosti pro splnění smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku Škody a to pouze tehdy,
že nebylo možné Příjemce informovat a vyčkat jeho pokynů k provedení výše uvedených nutných úkonů. Příjemce
v tomto případě je oprávněn dodatečně schválit provedené úkony ze strany Poskytovatelé a tyto vyhodnotit Z hlediska
jejich účelnosti. Poté má Poskytovatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů dodatečně
schválených Příjemcem;

I jednat s Příjemcem v českém jazyce a veškeré výstupy poskytovat v českém jazyce nebo v úředně Ověřeněm překladu.

6.4.
Poskytovatel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem Příjemce.
Poskytovatel iv případě plnění prostřednictvím třetí osoby vždy ponese plnou odpovědnost za plnění předmětu dle této smlouvy.

6.5.
Poskytovatel je povinen zachovávat mlčeniivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v Souvislosti s prováděním předmětu
této smlouvy. Poskytovatel použije všechny materiály, které obdrží od Příjemce v souvislosti s plněním této smlouvy výhradně
pro plnění předmětu a účelu této smlouvy. Po skončení plnění, popř. dílčího plnění této smlouvy, předá Poskytovatel Příjemci
všechny materiály, které od Příjemce v souvislosti s plněním předmětu smlouvy převzal.

VII. OCHRANA INFORMACÍ

7.1.
Poskytovatel je oprávněn zpracovávat data poskytnuta Příjemcem, při tom je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu
Příjemce poskytl, jako s informacemi důvěrnými.

7.2.
Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy mohou ony nebojejich Zaměstnanci či smluvní partneři získat
přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany. Obě smluvní strany se Zavazují nakládat s důvěrnými informacemi jako
s obchodním tajemstvím, Zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňujíci jejich zneužití
či prozrazení. Smluvní strany mohou sdělit tyto důvěrné informace pouze svým zaměstnancům nebo s předchozím souhlasem
druhé Strany smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro řádně plnění této smlouvy. Smluvní strany se Zavazují, že
osoby výše uvedené o důvěrných informacích a povinnosti uchovávat je v tajnosti dostatečně poučí a Že dostatečně smluvně a
technicky zajistí utajení těchto informací, což budou smluvní strany kontrolovat.

7.3.
Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí zejména veškeré informace, které se strany dozvěděly v souvislosti
stouto smlouvou a jejím plněním a dalšími jednáními s druhou stranou, a to i když se nejedná o obchodní tajemství dle
občanského zákoníku, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy
související s činnosti smluvní strany, které maji skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu, a které nejsou v příslušných
obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny a dále všechna data, o kterých se Poskytovatel dozví v souvislosti se
zpracováním dat Příjemce.

?.4.
Ustanovení předchozích odstavců plati i po ukončení plnění, a to až do doby, kdy se tyto informace stanou obecně známými.
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7.5.
Porušení povinnosti utajit podklady a informace jakož i povinností chránit autorská a jiná práva k duševnímu vlastnictví je
podstatným porušením smlouvy, ledaže by se jednalo o takove porušení těto povinnosti, které je zcela nepodstatné a nevznikla
Z něho druhě straně větší újma.

VIII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI
8.1.
Smluvní strany Spolu budou komunikovat bud' písemně na adresy stanovená v úvodu teto smlouvy nebo písemně či elektronickou
poštou prostřednictvím pověřených osob výslovně jmenovaných.

Pověřenou osobou Příjemce ve věcech smluvních je: lng. Renata Tesaříková, MBA, tel.: 38? 762122, e-mail:
.tesarikovar@zzsjck.cz.
Pověřenými osobami Příjemce ve věcech technických jsou: MUDr. René Papoušek, tel.: 38? 782 325, e-mail:
papousekr@zzsjck.cz a MUDr. Marek Slabý, MBA, tel.: 387 ?62 115, e-mail: slabym@ZZsjck.cz.

8.2.
Písemnost, která má být dle této smlouvy doručena druhě straně (oznámení, výpověď, odstoupení od smlouvy, reklamace vad
atp.), je doručena dnem jejího převzetí pověřenou osobou druhé strany nebo dnem, kdy byla doručena osobně nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této strany a převzata osobou oprávněnou dle zápisu v obchodním rejstříku za
společnostjednat nebo zaměstnancem pověřeným přejimánim písemností. V pochybnostech se má za to, že zaměstnanec, který
přijetí potvrdil za slovem „převzal dne“ datem, svým podpisem a razítkem společnosti, je písemnosti přejímat oprávněn.
Písemnost se považuje Za doručenou i pro případ, že adresát nebude na uvedené adrese zastižen, popř. Změnil sídlo a neoznámil
tuto změnu druhé smluvní straně. popř. zásilku odmítne převzít, a to třetím dnem od uložení zásilky na poště, a to i v případě, že
se o ni adresát nedozvěděl.

8.3.
Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svá adresy budou o těto změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do
tří (3) dnů od změny.

ıx. zÁRU KA A PRÁVO Z vAD

9.1.
Poskytovatel poskytuje Příjemci ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku záruku Za jakost spočívající v tom, že předmět
Smlouvy bude po dobu záruční doby Způsobilý k obvyklým účelům
a zachová si obvyklé vlastnosti.

9.2. ~
Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí předmětu Smlouvy a trvá 24 měsíců.

9.3.
Poskytovatel zaručuje, že plnění nemá právní vady, zejména není zatíženo právy třetích osob z průmyslového nebo jineho
duševního vlastnictví. Poskytovatel se zavazuje odškodnit Příjemce za všechny nároky třetích osob uplatněných vůči Příjemci, a
to Z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Poskytovatele podle této smlouvy, pokud Příjemce:

ı oznámí Poskytovateli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob,
ı zplnomocni Poskytovatele k vypořádání takoveho nároku uplatněných ze strany třetích osob

soudní nebo mimosoudní cestou,
ı neučiní bez předchozí konzultace s Poskytovatelem jakekoliv právní úkony ve věci předmětných nároků, zejmena

neuzná sám předmětný nárok.

9.4.
Pokud je reklamace předmětu plnění v záruční době oprávněná, má Příjemce právo na opravu vadného předmětu plnění. resp.
jeho části. Pokud vadný předmět plnění, resp. jeho část není možno opravit, má Příjemce právo na výměnu vadného předmětu
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7.5.
Porušení povinnosti utajit podklady a informace jakož i povinností chránit autorská a jiná práva k duševnímu vlastnictví je
podstatným porušením smlouvy, ledaže by se jednalo o takove porušení těto povinnosti, které je zcela nepodstatné a nevznikla
Z něho druhě straně větší újma.

VIII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI
8.1.
Smluvní strany Spolu budou komunikovat bud' písemně na adresy stanovená v úvodu teto smlouvy nebo písemně či elektronickou
poštou prostřednictvím pověřených osob výslovně jmenovaných.

Pověřenou osobou Příjemce ve věcech smluvních je: lng. Renata Tesaříková, MBA, tel.: 38? 762122, e-mail:
.tesarikovar@zzsjck.cz.
Pověřenými osobami Příjemce ve věcech technických jsou: MUDr. René Papoušek, tel.: 38? 782 325, e-mail:
papousekr@zzsjck.cz a MUDr. Marek Slabý, MBA, tel.: 387 ?62 115, e-mail: slabym@ZZsjck.cz.

8.2.
Písemnost, která má být dle této smlouvy doručena druhě straně (oznámení, výpověď, odstoupení od smlouvy, reklamace vad
atp.), je doručena dnem jejího převzetí pověřenou osobou druhé strany nebo dnem, kdy byla doručena osobně nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této strany a převzata osobou oprávněnou dle zápisu v obchodním rejstříku za
společnostjednat nebo zaměstnancem pověřeným přejimánim písemností. V pochybnostech se má za to, že zaměstnanec, který
přijetí potvrdil za slovem „převzal dne“ datem, svým podpisem a razítkem společnosti, je písemnosti přejímat oprávněn.
Písemnost se považuje Za doručenou i pro případ, že adresát nebude na uvedené adrese zastižen, popř. Změnil sídlo a neoznámil
tuto změnu druhé smluvní straně. popř. zásilku odmítne převzít, a to třetím dnem od uložení zásilky na poště, a to i v případě, že
se o ni adresát nedozvěděl.

8.3.
Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svá adresy budou o těto změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do
tří (3) dnů od změny.

ıx. zÁRU KA A PRÁVO Z vAD

9.1.
Poskytovatel poskytuje Příjemci ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku záruku Za jakost spočívající v tom, že předmět
Smlouvy bude po dobu záruční doby Způsobilý k obvyklým účelům
a zachová si obvyklé vlastnosti.

9.2. ~
Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí předmětu Smlouvy a trvá 24 měsíců.

9.3.
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ı zplnomocni Poskytovatele k vypořádání takoveho nároku uplatněných ze strany třetích osob

soudní nebo mimosoudní cestou,
ı neučiní bez předchozí konzultace s Poskytovatelem jakekoliv právní úkony ve věci předmětných nároků, zejmena

neuzná sám předmětný nárok.

9.4.
Pokud je reklamace předmětu plnění v záruční době oprávněná, má Příjemce právo na opravu vadného předmětu plnění. resp.
jeho části. Pokud vadný předmět plnění, resp. jeho část není možno opravit, má Příjemce právo na výměnu vadného předmětu
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plnění. resp. jeho částil případně právo od Smlouvy odstoupit. Ode dne výměny vadného předmětu plnění začíná na vyměněny
předmět plnění běžet nová Záruční doba v délce dle či. 9.2 táto Smlouvy.

9.5.
Bude-li zjištěna neodstranitelná vada, která představuje podstatně porušení smlouvy1 má Příjemce právo odstoupit od části plnění
postižená neodstranitelnou vadou či právo odstoupit od teto Smlouvy.

9.6.
Poskytovatel je povinen uhradit Příjemci škoduı která mu vznikla vadným plněním, a to v plně výši. Poskytovatel rovněž
kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv Z odpovědnosti Za vady.

x. oDPovĚDNosT ZA šKoou
10.1.
Každá Ze smluvních stran nese odpovědnost Za Způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě
Smluvní strany se Zavazují vyvinout maximální úsilí ' k předcházení škodám
a k minimalizaci již vzniklých škod.

10.2.
Žádná Ze stran neodpovídá Za škoduı která vznikla v důsledku věcně nesprávněho nebo jinak chybného Zadání. pokud tuto
chybu zadání nemohla přes veškerou odbornou péči odhalit a zadávajíci stranu na tuto Skutečnost upozornit nebo v důsledku
vyšší moci definované v článku XII. této smlouvy.

10.3.
Žádná Ze smluvních stran není odpovědná za prodlení :působené prodlením s plněním Závazků druhé smluvní Strany.

xı. sANKčNí UJEDNÁNÍ

11.1.
Nedodá-li Poskytovatel Příjemci předmět plnění ve lhůtě uvedená v či. 3.1 teto smlouvy, je povinen Zaplatit Příjemci smluvní
pokutu ve výši 5.000,“ Kč. a to Za každý` i započatý kalendářní den prodlení.

11.2.
Za každé jednotlivě prokazatelně porušení povinnosti uvedených v článku 7 teto smlouvy je porušující smluvní Strana povinna
Zaplatit druhe smluvní straně Smluvní pokutu ve výši 50.000.HH Kč.

11.3.
Ustanovenim o smluvních pokutách není dotčeno právo Příjemce na náhradu škody. a to ve výšil o kterou škoda překročí Smluvní
pokutu.

xıı. vyšší Moc
12.1.
Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovených touto smlouvou, pokud bylo Způsobeno
okolnostmi vylučujícírni odpovědnost (dále jen vyšší moc).

12.2.
Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy Se považují mimořádně okolnosti bránící dočasně nebo trvale Splnění v ní stanovených
povinností, pokud nastaly po jejim uzavření nezávisle na vůli povinne Strany
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a jestliže nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které
lze rozumně v daně situaci požadovat (§ 2913 odst. 2 občanského Zákoníku).

12.3.
Za vyšší moc se však nepokládají okolností, jež vyplyvaji Z osobních, Zejména hospodářských poměrů povinně strany, a dále
'překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle těto smlouvy. obchodních Zvyklostí nebo obecně
závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti,
které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné
povinnosti nemajíci na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

12.4.
Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně
nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přestoI že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit,
nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ní neupozornila, i když musela důvodně
předpokládat, že není tato okolnost povinně straně známa.

xııı. uKoNčENÍ, vÝPovĚĎ, oDsTouPENi oD sıvıLouvY

13.1.
Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí, nebo odstoupenírn od smlouvy.

13.2
Příjemce má právo vypovědět tuto smlouvu s účinností k datu doručení písemně výpovědi Poskytovateli z následujících důvodů:

a) V případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Poskytovatelé nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo byl konkurs Zrušen proto. že majetek Poskytovatele byl zcela nepostačující;

b) Poskytovatel nemůže Z důvodu existence okolností vylučujícich odpovědnost pokračovat v plnění závazku podle této
smlouvy po dobu delší než 1 měsíc;

13.3.
Od této smlouvy lze Odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatně porušení.

13.4.
Za podstatné porušení na straně Poskytovatele se považuje prodlení s jakoukoli povinnosti, dle této smlouvy, delším než 1 měsíc,
bylaflíi zjištěna neodstranítelná vada ve smyslu či. 9.5 smlouvy.

13.5.
Odstoupení od smlouvy musí byt provedeno písemným oznámením na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě
nebo oznámenou dle bodu 8.1.

13.6.
Odstoupení je účinně dnem doručení oznámení druhé smluvní straně nebo dnem, kdy se za doručené považuje.

XIV. ROZHODNÉ PRÁVO
14.1 .
Právní vztahy vyplývající z teto smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejmena občanským zákoníkem.

a jestliže nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které
lze rozumně v daně situaci požadovat (§ 2913 odst. 2 občanského Zákoníku).

12.3.
Za vyšší moc se však nepokládají okolností, jež vyplyvaji Z osobních, Zejména hospodářských poměrů povinně strany, a dále
'překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle těto smlouvy. obchodních Zvyklostí nebo obecně
závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti,
které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné
povinnosti nemajíci na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

12.4.
Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně
nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přestoI že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit,
nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ní neupozornila, i když musela důvodně
předpokládat, že není tato okolnost povinně straně známa.

xııı. uKoNčENÍ, vÝPovĚĎ, oDsTouPENi oD sıvıLouvY
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14.2.
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na Základé této Smlouvy nebo
v Souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení Zejména prostřednictvím jednání pověřených osob obou stran dle této smlouvy
nebo jejich pověřených zástupců.

14.3.
Nedohodnouflli se smluvní strany na Způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit Svůj nárok
u věcně a místně příslušného Soudu.

xv. ZÁVĚREČNÁ UsTANovENí
15.1.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a to na Základě písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně počínaje
číslem 1.

15.2.
Jestliže bude kterékoliv ustanovení této smlouvy určeno jako neplatné nebo nevykonateiné, bude toto ustanovení považováno
za samostatné a oddělitelné 0d ostatních ustanovení této smlouvy a nezpůsobí jejich neplatnost nebo nevykonavatelnost.

15.3.
Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Smluvní strany dále prohlašujíI že tato smlouva neobsahuje
udaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského Zákoníku.

15.4.
Smluvní strany berou na vědomí. že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 34012015 Sb., o registru
smluv, ve Znění pozdějších předpisů.

15.5.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisechı z nichž všechny mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po
dvou (2) vyhotoveních.

15.6.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání
jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojuji pověření
Zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace

včeskynh sudejøviørøh,dne lift-11. mg;
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ředitel ZZS JčK

zurıztvo'rnickrí zícaRANNÁ SLUŽBA
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V Brně dne 9. 7. 2018

.................................k

Poskytovatel:
Jaromir Nkaly
jednatel Eý , s.r.o.

I-'f -gyflmq I WAW '.

. '73"'- EI; ` ł :Ě
- i `. ' (

Electric Medical Service, sr...
` 664 62 Lcđcs 74

DIČ; czássross'r

ııııııııııııııı

14.2.
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na Základé této Smlouvy nebo
v Souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení Zejména prostřednictvím jednání pověřených osob obou stran dle této smlouvy
nebo jejich pověřených zástupců.

14.3.
Nedohodnouflli se smluvní strany na Způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit Svůj nárok
u věcně a místně příslušného Soudu.

xv. ZÁVĚREČNÁ UsTANovENí
15.1.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a to na Základě písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně počínaje
číslem 1.

15.2.
Jestliže bude kterékoliv ustanovení této smlouvy určeno jako neplatné nebo nevykonateiné, bude toto ustanovení považováno
za samostatné a oddělitelné 0d ostatních ustanovení této smlouvy a nezpůsobí jejich neplatnost nebo nevykonavatelnost.

15.3.
Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Smluvní strany dále prohlašujíI že tato smlouva neobsahuje
udaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského Zákoníku.

15.4.
Smluvní strany berou na vědomí. že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 34012015 Sb., o registru
smluv, ve Znění pozdějších předpisů.

15.5.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisechı z nichž všechny mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po
dvou (2) vyhotoveních.

15.6.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání
jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojuji pověření
Zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace

včeskynh sudejøviørøh,dne lift-11. mg;

......%
Příjemce:
llDr. Marek Slabyı MBA
ředitel ZZS JčK

zurıztvo'rnickrí zícaRANNÁ SLUŽBA
.unočssruír-Io KRAJE

s. Nčınøøvè 1931/6, 370 01 Česká suáëjøvinn
IČO: 48199931 ®

V Brně dne 9. 7. 2018

.................................k

Poskytovatel:
Jaromir Nkaly
jednatel Eý , s.r.o.

I-'f -gyflmq I WAW '.

. '73"'- EI; ` ł :Ě
- i `. ' (

Electric Medical Service, sr...
` 664 62 Lcđcs 74

DIČ; czássross'r

ııııııııııııııı

14.2.
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na Základé této Smlouvy nebo
v Souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení Zejména prostřednictvím jednání pověřených osob obou stran dle této smlouvy
nebo jejich pověřených zástupců.

14.3.
Nedohodnouflli se smluvní strany na Způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit Svůj nárok
u věcně a místně příslušného Soudu.

xv. ZÁVĚREČNÁ UsTANovENí
15.1.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a to na Základě písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně počínaje
číslem 1.

15.2.
Jestliže bude kterékoliv ustanovení této smlouvy určeno jako neplatné nebo nevykonateiné, bude toto ustanovení považováno
za samostatné a oddělitelné 0d ostatních ustanovení této smlouvy a nezpůsobí jejich neplatnost nebo nevykonavatelnost.

15.3.
Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Smluvní strany dále prohlašujíI že tato smlouva neobsahuje
udaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského Zákoníku.

15.4.
Smluvní strany berou na vědomí. že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 34012015 Sb., o registru
smluv, ve Znění pozdějších předpisů.

15.5.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisechı z nichž všechny mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po
dvou (2) vyhotoveních.

15.6.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání
jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojuji pověření
Zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace

včeskynh sudejøviørøh,dne lift-11. mg;

......%
Příjemce:
llDr. Marek Slabyı MBA
ředitel ZZS JčK

zurıztvo'rnickrí zícaRANNÁ SLUŽBA
.unočssruír-Io KRAJE

s. Nčınøøvè 1931/6, 370 01 Česká suáëjøvinn
IČO: 48199931 ®

V Brně dne 9. 7. 2018

.................................k

Poskytovatel:
Jaromir Nkaly
jednatel Eý , s.r.o.

I-'f -gyflmq I WAW '.

. '73"'- EI; ` ł :Ě
- i `. ' (

Electric Medical Service, sr...
` 664 62 Lcđcs 74

DIČ; czássross'r

ııııııııııııııı



E75 ELECTRIC MEDICAL SERVICE. SRO. Příloha kupní Smlouvy č. 1

Technická Specifikace ultrazvukového Systému Vscan Dual Probe

Popis výrobku:
Vscan Dual Probeje ultrazvukovy přístroj sloužící pro rychlou
akutní diagnostiku. Díky adaptabilní multifrekvenční duální
sondě dosahuje cely Systém kapesních rozměrů (váha přístroje
vč. sondy: 436 g; displej: úhlopříčka 3,5". rozlišení 240 x 320 px).
Duální Sonda Ije součástí přístroje) se skládá najedné straně ze
Zářiče s fázovym uspořádáním, na druhé straně ze zářiče
s Iineárním uspořádáním. Přístroj se vyznačuje intuitivním
ovládáním. Přístroj vydrží na baterii pracovat až 60 minut.
K dobíjení Slouží dobíjecí stanice. Přístrojje možné bezpečně
umístit do zástavby zásahového prostředku (vrtulníku nebo
vozidla) bez nutnosti speciálního zádržného systému. Systém je
odolny pro použitív terénu.

Funkce Systému:
Měření vzdáleností, přenos datI ukládání snímků a smyček,
ukládánízvukovych poznámek k vyšetření, předdefinovaně
vyšetřovací módy pro Zobrazení: plic, srdce, velkych cév.
orgánů dutiny břišní, malgch částí lštítná žláza, atd).

Ultrazvukové diagnostické mády:
8-mode lvyseč 75°). barevny směrovy Doppler lvyseč 40°)

Aplikace:
Kardiologie, Diagnostika dutiny břišní, Akutní medicína. Urologie, Porodnictví, Pediatrie

Fyzikální vlastnosti: rozměry přístroje: 135 >< 73 >< 28 mm; rozměry duální sonda: 129 x 39 x 28 mm lfázová
část- rozsah 1.7 až 3.8 MHzı Zobrazení do hloubky 25cm; lineární Část - rozsah 3.4 až 8.0 IVIHZ, Zobrazení do
hloubky 8cm).

Konfigurace
Systém Vscan Dual Probe s duální lfázovou a lineární) sondou. baterie, dobíjecí stanice, 46b Micro-*SD
paměťová karta Isloužíjako pamět' přístroje)l USB kabel. ochranné pouzdro ~ obal, licence pro připojeni k
Vscan Web Portálu, CD s Vscan Gateway Software pro přenos dat do počítače, náhradní baterie. nabíječka
náhradní baterie S adaptérem. česky manuál

Cena za 1 kus ultrazvukového systému Vscan Dual Probe:
Cena bez DPH: 205.000,- Kč
DPH 21%: ` 43.050,“ Kč
Cena s DPH l21%): 248.050- Kč

Cena za 3 kusy ultrazvukového systému Vscan Dual Probe:
Cena bez DPH: 615.000.N Kč
DPI-l 21%: 129.150; Kč
Cena s DPH (21%): 744.150,- Kč

Cena zahrnuje: Celková nabídková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci
předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.

Cena elektrozařízení: uvedena včetně recyklačního příspěvku, ekologická likvidace tohoto
zařízeníje zajištěna v rámci kolektivniho systému ASEKOL - Wwwasekolcz

Plfltnøstnøhídkyz po døhutrvúnívgbêrnvêhø rízení _ EWÉÄ zz...
Doba dodání: dle zadávací dokumentace k; ` i Ä .. _* '
Záruční lhůta: 24 měsíců **řcfmóMflđíf-ÉHI Serena, mgPlatební podmínky: dle zadávací dokumentace D (Ěfí Ledce 74 '
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E75 ELECTRIC MEDICAL SERVICE. SRO. Příloha kupní Smlouvy č. 1

Technická Specifikace ultrazvukového Systému Vscan Dual Probe

Popis výrobku:
Vscan Dual Probeje ultrazvukovy přístroj sloužící pro rychlou
akutní diagnostiku. Díky adaptabilní multifrekvenční duální
sondě dosahuje cely Systém kapesních rozměrů (váha přístroje
vč. sondy: 436 g; displej: úhlopříčka 3,5". rozlišení 240 x 320 px).
Duální Sonda Ije součástí přístroje) se skládá najedné straně ze
Zářiče s fázovym uspořádáním, na druhé straně ze zářiče
s Iineárním uspořádáním. Přístroj se vyznačuje intuitivním
ovládáním. Přístroj vydrží na baterii pracovat až 60 minut.
K dobíjení Slouží dobíjecí stanice. Přístrojje možné bezpečně
umístit do zástavby zásahového prostředku (vrtulníku nebo
vozidla) bez nutnosti speciálního zádržného systému. Systém je
odolny pro použitív terénu.

Funkce Systému:
Měření vzdáleností, přenos datI ukládání snímků a smyček,
ukládánízvukovych poznámek k vyšetření, předdefinovaně
vyšetřovací módy pro Zobrazení: plic, srdce, velkych cév.
orgánů dutiny břišní, malgch částí lštítná žláza, atd).

Ultrazvukové diagnostické mády:
8-mode lvyseč 75°). barevny směrovy Doppler lvyseč 40°)

Aplikace:
Kardiologie, Diagnostika dutiny břišní, Akutní medicína. Urologie, Porodnictví, Pediatrie

Fyzikální vlastnosti: rozměry přístroje: 135 >< 73 >< 28 mm; rozměry duální sonda: 129 x 39 x 28 mm lfázová
část- rozsah 1.7 až 3.8 MHzı Zobrazení do hloubky 25cm; lineární Část - rozsah 3.4 až 8.0 IVIHZ, Zobrazení do
hloubky 8cm).

Konfigurace
Systém Vscan Dual Probe s duální lfázovou a lineární) sondou. baterie, dobíjecí stanice, 46b Micro-*SD
paměťová karta Isloužíjako pamět' přístroje)l USB kabel. ochranné pouzdro ~ obal, licence pro připojeni k
Vscan Web Portálu, CD s Vscan Gateway Software pro přenos dat do počítače, náhradní baterie. nabíječka
náhradní baterie S adaptérem. česky manuál

Cena za 1 kus ultrazvukového systému Vscan Dual Probe:
Cena bez DPH: 205.000,- Kč
DPH 21%: ` 43.050,“ Kč
Cena s DPH l21%): 248.050- Kč

Cena za 3 kusy ultrazvukového systému Vscan Dual Probe:
Cena bez DPH: 615.000.N Kč
DPI-l 21%: 129.150; Kč
Cena s DPH (21%): 744.150,- Kč

Cena zahrnuje: Celková nabídková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci
předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.

Cena elektrozařízení: uvedena včetně recyklačního příspěvku, ekologická likvidace tohoto
zařízeníje zajištěna v rámci kolektivniho systému ASEKOL - Wwwasekolcz
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