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Smlouva o dílo 
č. objednatele ............. .. 
dle § 2 586 a násl. NOZ 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: BMT Medical Technology s.r.o. 
Sídlo: Cejl 157/50, Bmo, 60200 
IČ; 46346996 
DIČ; CZ46346996 
bankspojení: 
č.ú: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Bartoň, Ing. Pavel Ptáček, prokuristé 
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. David Šimek, projektový manažer 
telefon : 

e-mail:  

(dále jen zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
IČ: 00239 500 
DIČ; CZOOZ39 500 
bank.spojení: ČS, a.S., č.účtu: 27 - 0504359359/0800 
telefon: 325 501 111 
fax 325 501 256 
e-mail: mail@meu-nbk.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

PhDr. Pavel Fojtík - starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

Ing. Michal Breda, technický náměstek Nemocnice s.r.o. 
(dále jen Objednatel) 

II . Předmět plnění a rozsah díla 
1. Předmět díla: Rekonstrukce parního sterilizátoru v centrální sterilizaci (dále také jen 
,,dílo“) 
1.1. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené dílo provést v souladu S touto Smlouvou a 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a Zaplatit za dílo níže dohodnutou cenu díla. Místem 
provádění díla je sídlo společnosti Nemocnice Nymburk s.r.o. na adresy: Boleslavská 
425, 288 01 Nymburk (dále tak jen ,,místo provádění díla“). Rozsahem je výměna 
jednoho parního sterilizátoru dle technických podmínek specifikovaných v příloze č. 1 

Výzvy k podání nabídky včetně propojení S připojovacími místy a uvedení do provozu se 
závěrečnými zkouškami a revizemi viz dále bod 1.2. 

1.2. Předmětem plnění díla budou také následující čimosti: doprava, provedení instalace 
včetně případných zednických a instalačních prací v rozsahu nutném tak, aby zařízení
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mohlo spolehlivě plnit svůj účel (elektro, voda, kanalizace, ...), odzkoušení funkčnosti 
zařízení, zaškolení obsluhy, předání atestů a prohlášení o shodě, předání dokladů nutných 
k užívání zařízení, vč. dokumentace Systému zabezpečení kvality předsterilizační 

přípravy a sterilizace včetně systému řízeného uvolňování zdravotnických prostředků. 
Předmět a rozsah všech prací je dále vymezen podmínkami výzvy a platnými právními 
předpisy a normami jakož i cenovou nabídkou, která tvoří přílohu číslo 2 této Smlouvy a 
je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „cenová nabídka“). 

2. Rozsah díla je dán: 
zadávací dokumentací v členění: 
- Zadávací projektová dokumentace (Výzva vč. příloh, prohlídka místa plnění) 
- zhotovitelem předložená cenová nabídka v příloze č. 2 smlouvy o dílo 
dle výzvy k podání nabídky 

III. Čas plnění 

Část áfla A) STERILIZÁTOR 
Termín zahájení prací: zadání do výroby po podpisu této smlouvy 
Termín dokončení díla: do 10 týdnů od zadání do výroby 

Část dila B) ZAVEDENÍ SYSTÉMU JAKOSTI ISO 13485z2O1ó 
Tennín zahájení prací: zahájení po podpisu této smlouvy 
Termín dokončení díla: do 8 měsíců od zahájení 

1. Právo na úpravu konečného termínu pro dokončení díla nebo pro započetí S prováděním 
díla má Zhotovitel pouze v těchto případech: 
° lhůta Sjednaná pro zhotovení díla se prodlužuje o dobu, po kterou došlo k přerušení 

prací v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající Z této smlouvy na straně 

Objednatele nebo na jeho žádost, 
vv - zásahu vyssí moci, 

IV. Cena dodávky 
Cena za dílo byla stanovena oceněním položkového rozpočtu - cenová nabídka zhotovitele. 
Cena bez DPH 1.090.000,- 
DPI-I 21% 228.900,- 
Cena vč. DPH činí 1.318.900,- 
(slovy: miliondevadesáttisíckorun, bez DPH) (dále jen „cena díla“) 
Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů viz 
příloha č. 2. 

V. Platební podmínky a fakturace 
1. Obj ednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 
2. Fakturace za dílo bude provedena po předání a převzetí části díla A) dle čl. IX. této 

Smlouvy na základě Zhotovitelem vystavené konečné faktury S vyúčtováním 
provedených prací po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací 
podepsaná zmocněným pracovníkem objednatele).
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Faktura za dílo bude ponížena O zádržné 120.000,- Kč bez DPH, které bude splatné po 
dokončení části díla B) - zavedení systému jakosti ISO 13485:20l6. 
Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury 
objednatelem Se považuje datum odepsání fakturované částky Z účtu objednatele. 
Výše uvedená smluvní cena byla určena na základě cenové nabídky. Cenová nabídka je 
rozhodná pro určení případného finančního vypořádání v případě předčasného zániku této 
smlouvy, zejména pak pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních 
stran. 
Případné vícepráce v jakékoliv výši budou ze strany Zhotovitele neprodleně písemně 
oznámeny Objednateli. Zhotovitel je povinen předmětné vícepráce provést až po jejich 
písemném odsouhlasení ze strany Objednatele formou vypsání změnového listu a 
vzájemného stvrzení O dohodě jejich ceny a způsobu úhrady na základě příslušného 
dodatku Smlouvy o dílo s přílohou Změnového listu. 
Objednatel prohlašuje, že má Zajištěné dostatečné finanční prostředky pro úhradu všech 
svých závazků Z této smlouvy vyplývajících a že je včas a řádně uhradí. 

VI. Smluvní pokuty 
V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% Z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 
V případě, že zhotovitel nepředá objednateli dílo zhotovené řádně, bezjakýchkoliv vad či 
nedodělků, ve sjednaném termínu Z důvodů, jež nejsou na Straně objednatele, má 
Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% Z ceny díla za každý započatý den 
prodlení. 
Smluvní pokuta V případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady 
ze Zápisu O předání díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta v případě nedodržení některé Z povinností zhotovitele uvedených V čl. 
VIII této Smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení písemně předaného 
termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého Z bodů 1. - 5. a 7. - 10. čl. VIII této 
smlouvy O dílo. 

VII. Povinnosti Objednatele 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání 
apřevzetí staveniště bude proveden zápis. Objednatel se zavazuje předat a vymezit 
Zhotoviteli místo provádění díla ve stavu způsobilém k zahájení provádění díla, a to 
protokolámě do protokolu o převzetí místa provádění díla. Objednatel provede přípravné 
práce v místě provádění díla tak, aby nebrání] v plynulém postupu prací Zhotovitele. O 
dobu, po níž nebude místo provádění díla Zhotoviteli řádně předáno, se prodlužuje termín 
pro započetí díla, jakož i termín pro jeho dokončení. Rovněž se Objednatel zavazuje 
vytvořit v místě provádění díla takové podmínky, aby Zhotovitel mohl provádět dílo 
v uzavřených místnostech místa provádění díla tak, že Zhotovitelem provedené práce 
nebudou následně poškozeny jinou stavební činností. 
Ve lhůtě pro předání místa provádění díla předá Objednatel, případně zajistí další 
Spolupůsobení jako: 

a. předání míst odběru el. energie vč. potřebných přípojek v potřebném příkonu a 
osvětlení dle potřeby, vody, kanalizace, 
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b. umožnění používání sociálního zařízení V místě provádění díla ze strany 
pracovníků Zhotovitele, tj. WC a umývárny, 

c. Ostatní požadavky dohodnuté vzápisu, v protokolu o převzetí místa provádění 
díla. 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli bezúplatně odběmá místa médií potřebných 
pro výkon práce. 
Změny a úpravy oproti původnímu rozsahu předmětu díla nemaj ící vliv na cenu a termín 
plnění budou řešeny zástupci pro věci technické. 
V případě, že si Objednatel v průběhu realizace vyžádá změny díla, dopady těchto změn 
do termínu plnění a cen dodávky budou následně Objednatelem a Zhotovitelem 
projednány a vzájemně odsouhlaseny, a budou předmětem dodatku k této smlouvě včetně 
ujednání O nové ceně díla a termínu dokončení. Pokud nebude nová cena díla mezi 
smluvními stranami dohodnuta, bude určena dle cenové nabídky. Pokud to není možné, 
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu obvyklou. 
Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh 
prací Zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy objednatele či vypůjčitele 
objektu, tj. Nemocnice Nymburk s.r.o. O dobu, v níž nebude Zhotovitel z těchto důvodů 
moci nerušeně provádět dílo, se prodlužuje termín pro dokončení díla. Zhotovitel je 
vlastníkem díla, jeho částí či materiálu do dne jeho protokolárního převzetí 
Objednatelem. 
Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli před započetím provádění díla podklady pro 
provádění díla, zejména vyjádření a stanoviska příslušných správních úřadů a dvě 
vyhotovení projektové dokumentace, pokud to charakter prací vyžaduje. O dobu, po níž 
nebudou tyto dokumenty Zhotoviteli k dispozici, se prodlužuje termín pro započetí díla, 
jakož i termín pro jeho dokončení. 
Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce 
a požámí ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností Zhotovitele a dodavatelů 
Objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli a seznámí jej a jeho pracovníky při předání 
místa provádění díla S předpisy platnými pro bezpečnost a provoz místa provádění díla 
Objednatele. Objednatel zajistí pro pracovníky Zhotovitele a jeho subdodavatelů 
příslušná povolení pro vstup do objektů Objednatele podle potřeby postupu provádění 
díla. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně. nejpozději však do 3 dnů od 
doručení písemné výzvy od objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky 
kompletně v patřičné kvalitě a v termínu určeném dle bodu III. této smlouvy. Stejné 
ustanovení platí i pro výrobky, zařízení a dodávky subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel 
se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení V kvalitě odpovídající 
povaze a účelu díla. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy a 
normy. Pokud se nedohodne sObjednatelem jinak, odpovídá Zhotovitel za pořádek, 
čistotu na místě provádění díla a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho 
subdodavatelů. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění díla. 
Zhotovitel je povinen na své náklady odstraňovat Odpady vzniklé jeho pracemi. pokud
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není dohodnuto jinak. Zhotovitel nese odpovědnost za Škody způsobené zásahy do práv 
vlastníků sousedních nemovitostí vzniklých v souvislosti S prováděním díla. 
Po dokončení prací Zhotovitel místo provádění díla vyklidí a do 3 dnů po dokončení díla 
je předá Objednateli. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených 
pracemi do původního stavu. 
Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí 
provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a BOZP. Zhotovitel na Své 
náklady obstará zábor veřejných prostranství, osazení dočasných dopravních značení a 
dalších skutečností nutných k provádění prací Zhotovitelem, kde by mohlo dojít ke střetu 
s veřejným zájmem. Zhotovitel hradí ze svého všechny poplatky Spojené s tímto řízením. 
Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky 
Zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště, případně 
po dohodě s provozovatelem. 
Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně 
v průběhu montáží, pokud se smluvní strany operativně vprůběhu prací nedohodnou 
jinak. 
Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit staveniště místa provádění díla ode dne 
převzetí až po předání objednateli tak, aby nedošlo k poškození nebo zcizení díla, jeho 
části či částí určených k řádnému provedení díla. Objednatel neručí Zhotoviteli za 
způsobené škody vzniklé poškozením nebo zcizením díla, jeho části či částí určených 
k řádnému provedení díla. 
Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím Subdodavatelů. Za provádění díla 
těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v nemocníčním objektu se 
specifickým provozem ze strany hygienické ochrany a protihlukové ochrany vkolizi 
s běžným provozem zázemí operačních sálů v objektu a tomu přizpůsobí i pracovní 
činnosti a pohyb po budově apřed budovou ve veřejné části (zabezpečení vchodů do 
budovy a určené prostory Provozovatelem pro pohyb Zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj 
náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 
Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu zadavatele, přičemž 
porušení této povimiosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

IX. Předání a převzetí díla 
Závazek Zhotovitele provést dílo vymezené bodem II. této smlouvy bude splněn 
protokolámím předáním díla Objednateli. Zhotovitel je povinen písemně (nebo záznamem 
ve stavebním deníku, pokud je veden) oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů 
před termínem předání, kdy bude dílo připraveno k předání. Při předání díla budou 
Objednateli ze Strany Zhotovitele předány i veškeré předávací dokumenty k předmětu díla 
V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá 
a Objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků. Případné zjištěné vady a nedodělky 
opravňují objednatele dílo převzít, přičemž tyto budou protokolárně uvedeny vzápisu 
opředání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, když tyto 
termíny neprodlužují sjednaný termín předání díla. 
Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu. který podepíší Objednatel 
a zhotovitel.

Š



MMM Group 

Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, Sepíše se o tom zápis, V němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které by 
vykazovalo, byt` dílčí, nepodstatné vady a nedodělky. 
Jestliže se Objednatel ve stanovený čas k předání díla bez včasné, písemné a důvodné 
Omluvy nedostaví, nebo odmítne převzít dílo podle věty první odstavce tři tohoto článku, 
má se za to, že dílo je předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků a tím se považuje dílo 
za provedené. 
Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady O použitých 
materiálech, atesty na Výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody 
k obsluze, likvidace odpadů, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za 
úplnost těchto dokumentů ručí V plném rozsahu zhotovitel. Součástí předání předmětu 
plnění budou také následující činnosti: 
0 zaškolení obsluhy zařízení určené Objednatelem, 
0 předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě zařízení s požadavky příslušných 

právních předpisů či norem, 
- předání dokladů, které jsou nutné k užívání zařízení, zejména revizí, protokolů o . 

měřeních, instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení, provozních a uživatelských 
mánuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz zařízení, a případně dalších 
dokladů, které se k zařízením jinak vztahují nebo byly požadovány ve Výzvě. 

Po dokončení prací Zhotovitel místo provádění díla vyklidí a do 3 dnů po dokončení dílaje 
předá Objednateli 

X. Odpovědnost za vady díla 
Zhotovitel poskytne podle této Smlouvy Objednateli záruku na řádné provedení díla, na 
použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování V ČR po 
dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Objednatelem, za předpokladu, že dílo 
bude V této době Objednatelem užíváno obvyklým způsobem V souladu s účelem díla. 
Po dobu, od uplatnění nároku zodpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění 
záruční lhůta neběží. 
Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady V záruční době Vlastním nákladem 
a bez zbytečného odkladu a to ve lhůtě uvedené níže V odstavci 5. 
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou Vadu ani V termínu do 5 pracovních dnů od písemné 
výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby 
na náklady zhotovitele. 
Po dobu záruky Zhotovitel se zavazuje nastoupit na provedení opravy do 24 hodin od 
nahlášení závady. Ukončit opravu se Zhotovitel zavazuje do 2 pracovních dnů od 
nástupu na opravu. Poslední věta platí V případě dostupnosti náhradních dílů a 
prodlužuje se přiměřeně pouze V případě čekání na dodávku náhradních dílů od 
Výrobce. Na vyzvání Objednatele odstraní Zhotovitel V záruční době všechny záruční 
vady díla. 
Neodbomá nebo chybná obsluha, jakož i opravy provedené Objednatelem nebo třetí 
osobou, zbavuje Zhotovitele záruční povinnosti vrozsahu dotčeném touto činností. 
V tomto případě odstraní Zhotovitel závady buď novou dodávkou, nebo opravou podle 
Vlastní Volby pouze oproti úhradě těchto prací a materiálů Objednatelem. 
Kontaktní údaje zhotovitele pro nahlášení reklamace V záruční lhůtě vad dodaného 
zařízení (nebo jakékoliv jeho části. součásti či příslušenství. a to Včetně dodaného 
řídícího Systému a software) nebo vady funkčnosti systému:

6
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Jméno zástupce Zhotovitele: p. Petr Pipek 
Telefon:
Mail: 

Uplatněním práva Z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění. 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé cizím neodbomým zapojením elektřiny a topení do 
předmětu díla, případně odchylkami jejich výkonů oproti hodnotám běžným. Záruka se 
dále nevztahuje na případy poškození předmětu díla Z důvodu neodbomého zásahu, 
běžného opotřebení a zanedbání potřebné údržby ze strany Objednatele. Zhotovitel 
neodpovídá za správnost a bezvadnost projektové dokumentace. 

V případě závad zjištěných v průběhu záruční doby má Objednatel nárok na bezplatné 
odstranění takových vad Zhotovitelem. Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode 
dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou), kontaktní osobou pro 
přímou komunikaci se servisním technikem je technik Technicko-provozního oddělení 
Objednatele, ze strany dodavatele tedy bude umožněna i telefonická konzultace 
pověřenými pracovníky Objednatele. 

Po dobu záruky budou bezplatně prováděny: 
' preventivní kontroly všech součástí přístroje a jeho příslušenství, vč. elektrické 

revize dle platné ČSN (Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto 
kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován). 

0 Validace sterilizačního přístroje 
~ opravy poruch a závad přístroje, tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti 

jeho technických parametrů 
° dodávky všech náhradních dílů v případě poruchy přístroje 
0 provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních 

aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje. 
V případě havárie se zhotovitel zavazuje knástupu neprodleně po telefonické výzvě 

S následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. 
Veškeré servisní služby (včetně náhradních dílů) související S udržením tn/alé funkčnosti 

přístrojů budou V záruční době poskytovány bezplatně. Dodavatel se zavazuje k 
pravidelným servisním prohlídkám předepsaným výrobcem a platnou legislativou. 
Dodavatel se zavazuje k bezplatnému poskytování služby pro hlášení závad. 

Nahlášení vady bude umožněno po dobu od 6 do 20 hodin od pondělí do neděle. 
V rámci záruky termíny každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje prodávající 

dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení preventivně 
servisních činností objednatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek 
bude sledovat za objednatele pracovník oddělení preventivně Sen/isních činností. 

Zhotovitel se zavazuje zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního 
materiálu minimálně po dobu 15 let od data Splnění předmětu Zakázky na základě 
Servisní smlouvy mezi Zhotovitelem a provozovatelem nemocnice. 

Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli přístup k místu výskytu vady a umožní její 
odstranění v době dohodnuté v rámci lhůty odstranění vady Zhotovitelem. Neposkytne- 
li Objednatel Zhotoviteli součinnost podle předchozí věty, nárok Objednatele na 
bezplatné odstranění vady zaniká. 

Zhotovitel není povinen záruční vady, byt' oprávněně vytknuté. odstranit ani jinak 
vypořádat v případě, že vede za Objednatelem neuhrazené pohledávky.

7
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19. Objednatel je oprávněn Započíst jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky proti 

jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele. 

XI. Odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel odpovídá za veškeré Škody, které způsobil Sám, jeho zaměstnanci nebo další 

právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré Škody, které vznikly objednateli nebo 

třetím osobám v souvislosti S prováděním díla. 

XII. Odstoupení od Smlouvy 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení 

konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou 
povinnost vyplývající Z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo 
termín předání díla, zejména nedodrží-li zhotovitel technologii prací. 

2. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení se zhotovováním díla a přes písemné vyzvání 
Objednatelem vpracích nezačne pokračovat ani v náhradní lhůtě písemně stanovené 
Objednatelem ne kratší než 15 pracovních dnů, má Objednatel právo od této smlouvy 
odstoupit. 

3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve 
skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 15 dnů od data jejich splatnosti. 
V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto 
stavbu. 

4. Odstoupení od Smlouvy jako jednostranný právní úkon musí být učiněn písemně a doručen 
druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech 
odstoupení dověděla. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut ztéto 
smlouvy vyplývajících. 

XIII. Ostatní ujednání 
1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma 

smluvními stranami. 
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při 

prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném 
odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy, kdy O dobu jednání o uzavření 
dodatku se prodlužuje termín dokončení a předání díla. 

3. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích. 
v souladu se zákonem č.106/ 1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, přičemž text 
smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/ 1999 Sb. 

XIV. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. 

Její změny či doplňky mohou být realizovány pouze písemnou formou. 
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele 

schváleného radou města usnesením ze dne 07. 03. 2018.
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Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou 
zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účìnrıosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), vplatném Znění (dále jen „Zákon O registru Smluv“), případně mohou být 
zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů 
týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli 
svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
aozměně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých, ve Smlouvě 
uvedených osobních údajů včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou za účelem Splnění 
smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 
Zveřejnění ve smyslu Zákona O registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od 
podpisu Smlouvy oběma stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli 
V tísni za nápadně nevýhodných podmínek a jako správnouji podepisují. 

ˇ Technické požadavky na nový parní sterilizátor a podmínky realizace 
Cenová nabídka Zhotovitele 0‹O [\.)›-A 

V Bmě„ dne '\\Ťą'-'2°^f3 VNymburce, dne 2 0' 07- mw 

1 1/1,717 

_ 19

, _ 
v„„›“=`::,_, vv

\ ,gl °>7/ 

\›z,5?Uf=§/\<,/ 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

Zhotovıtel obje natel 
Ing. Tomáš Bartoň, Ing. Pavel Ptáček PhDr. Pavel Fojtík 

prokuristě starosta města
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Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky 

Technické požadavkv na nový parní sterilizátor a podmínkv 
realizace 

Parnı sterilizátor pro centrální ster`ilizaci Nemocnice Nymburk S r.o. 

Pozadované vlastnosti: 

sterilizátor splňující a validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem 
ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-l a splňující požadavky na zdravotnický prostředek 
dle legislativních předpisů EU 
maximální vnější rozměry šl 300 x hl290 x vl9l8 mm (náhrada stávajícího přístroje) 
zabudování do stávající nerezové stěny 
připojení na stávající média (pára, upravená voda, elektro. tlakový vzduch, odpad) 
využitelný objem komory 6 sterilizačních jednotek (cca 450 litrů) 
celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem 
prokládací dvoudvéřové provedení 
integrovaný elektrický vyvíječ páry S termickým odplyněním S možností přepínání na 
externí zdroj medicinální páry 
ınotorické ovládání dveří sterilizační komory 
vertikálně posuvné dveře S bezpečnostní lištou 
intuitivní ovládání dotykovým displayem v ČJ 
zavážecí systém (2 ks transportní vozík. 2 ks zavážecí vozík) 
vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty 
sterilizačního cyklu 
Software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní 
monitoring) kompatibilní s veškerou sterilizační technikou provozovanou na CS 
Zadavatele 
integrovaný odpad Z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji 

Další požadavky na předmět veřejné Zakázky (obsah nabídky) 

dodávka a zavedení Systému pro sterilizování zdravotnických prostředků pro 
poskytovatele zdravotních služeb v souladu s ISO l3485:20l6. 
dodávka dokumentace systému zabezpečení kvality předsterilizační přípravy a 
Sterilizace včetně systému řízeného uvolňování zdravotnických prostředků. 
součástí dodávky musí být také silnoproudé napojení přístroje, popřípadějeho úprava 
součástí nabídky musí být požadavky na součinnost Zadavatele 
garance zajištění servisní činnosti v záruce a l 5 let po záruce včetně časové dostupnosti 
Servisního zásahu 
součástí nabídky a ceny plnění musí být: 

O Stavební připravenost a případný nestandardní transport přístroje od místa 
složení dopravcem na místo instalace (jeřáb, stěhovací firma) 

O kontrola příp. úprava všech napojení a přívodů k zařízení - rozvod elektrické 
energie pod napětím v souladu S platnými předpisy a normami, funkční přívod 
(změkčené) vody, demivody a stlačeného vzduchu ukončený dle technické 
dokumentace, funkční odpadové potrubí



Zadavatel požaduje. aby veškeré Servisní zásahy (v Záruční i pozáruční době) byly 
prováděny: 
a) vlastními autorizovanými (certifikovanými) Servisními pracovníky nebo 
b) autorizovanou Servisní fˇırmou. 

V případě provádění Servisu vlastními zaměstnanci požaduje Zadavatel doložení 
autorizace (certifikace) servisních techniků na tuto činnost od výrobce zařízení. 

V případě provádění Servisu autorizovanou Servisní organizací požaduje Zadavatel 
předložení uzavřené Servisní Smlouvy (nebojiného odpovídajícího právního 
dokumentu), který zavazuje Servisní organizaci tento Servis provádět. Současnéjsou 
požadovány doklady o autorizaci (certifikaci) Servisní organizace na tuto činnost od 
výrobce zařízení.
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Rekonstrukce parního sterilizátoru V centrální Sterilizacı 
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace veřejné Zakázky: 

Zadavatel: 

Se sídlem 
tel /fax 
e-mail: 
ıč / DIČ; 
bankovní Spojení: 
Statutární Zástupce: 
kontaktní osoba: 
kontaktní údaje: 

UchaZeč(i): 

Sídlo: 
lC`: 

DIČ: 
b€ınk.Spojení Z 

Č.L'ı: 

Krycí list nabídky veřejné Zakázky 
Název veřejné Zakázky: 

„Rekonstrukce parního sterilizátoru v centrální Sterilizacı" 

Nemocnice Nymburk S. r. O. 

v Nymburce na adrese Boleslavská 425, PSČ 288 01 
325 505 264/325 512 737 
ı'editelStvi@nemnbk.cZ 
287 62 886 / C2287 62 886 
107-7705330247/0100 
Ing. Alena Havelková, jednatelka 
Ing. Michal Breda, 
e-mail breda.micha|@nemnbk.cz 

BMT Medical Technology s.ı 
Cejl 157/50 
46346996 
CZ46346996 

`.0. 

tel.: 325 505 260 

Statııtžırní Zástupci: Ing. Tomáš Bartoň, Ing. Pavel Ptáček. prokuıˇisté 
Kontakty v průběhu zadávacího řízení 

Ing. David Simek. projelátovy' manaŽeı` 
telefon : 

e-mail: 

Nabídková cena 

Cena za plnění veřejné zakázky 
I 

1.090.000,- Kc bez DPH 
1 
1.318.900,- Kn vz: DPH 

Čestné prohlášení- osoba oprávněná jednatjménem uchazeče: 

Čestné prohlašuji, že výše jmenovaný uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu 
Zadávací lhůty. 

V Brně dne 14.6.2018 

Ing. Tomás Barton. lng. Pavel Ptacelx pıolnuııstc 
ˇ V
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Specifikace a cenová nabídka 

0 STERIVAP 669-2 FED - parní sterilizátor o objemu komory 453 litrů (6 STI) - náhrada Za 
stávající Sterilizěıtor S vlastním vyvíječem páry na oddělení centrální sterilizace 

O splňující a validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 
285+A2. ČSN EN l7665-1 a splňující požadavky na Zdravotnický prostředek dle 
legislativních předpisů EU 

O vnější rozměry Šl300 x h1290 X vl9l8 mm (ynálırada stávajícího přístroje) 
zabudování do stávající nerezové stěny 
připojení na stávající média (para, upravená voda. elektro, tlakový vzduch, odpad) 
celonerezova kvadrova tlaková komora se stabilním předehřevem 
prokladací dvoudveřové provedení 
integrovaný elektrický vyvíječ páry Stermickým odplynëním S možností přepínání na 
externí Zdroj medicinalní páry 
motorické ovládání dveří sterilizační komory 
vertikálně posuvné dveře S bezpečnostní lištou 
intuitivní ovládání dotykovým displayem v ČJ 
Zavažecí systém (2 ks transportní vozík. 2 ks Zavžıžecí vozík) 
vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grat“`ıckého záznamu křivek tlaku a teploty 
sterìlizačnílıo cyklu 

O software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený seı`\ˇisní 

monitoring) kompatibilní S veškerou sterilizační technikou provozovanou na CS 
O integrovaný odpad Z důvodu eliminace vllıkosti v přístroji 

OOOOO 

OOOOO 

0 Dodínflm a Zavedení Systémıı pro sterilizování ZP dle ISO 134853016 včetně dodání 
dokumentace Systému Zabezpečení kvality sterilizace a Systému řízeného uvolňování ZP 

ks přístroj Cen" za 1 ks 
C el/rem bez DPH Cťıııı cellwııı vč. 

DPH 
I 

'›„ DPH 
I 

DPH 
l ISTERII/AP 669-2 FED I 030 000,00 I 030 000,001 II 216 300,00l l 246 300,00 4*“

l 

I lISO 13485:2()l6 60 000,00 60 000.00: Zl 
í 

12 600.00l 72 600,00 
€øıı.›n›nz 

| 

1 090 000,00| 
| 

228 900.00] 1 318 900,00 

Harmonogram 

STERILIZÁTOR 
Termín Zahájení prací: Zadání do výroby po podpisu smlouvy 
Termín dokončení díla: do 10 týdnů od zadaní clo \*ýı`oby 

ZAvEDENí SYSTÉMU .IAKOSTI ISO 134852016 
Termín Zahžıjení prací Z Zahájení po podpisu smlouvy 
Termín dokončení díla: clo 8 měsíců od Zahaíení
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Platební podmínky 

Vzhledem l< tomu, že dodání steı`iliZátoı`u je do 10 týdnů od podpisu Smlouvy (a představııje více 
něž 90% Z ceny plnění) a Zavedení ISO 134852016 do 8 měsíců, požadujeme vystaveııí konečné 
l`ˇaktuı`y po dodání Sterilizátoru S uvedením této skutečnosti do předávacího protokolu jako 
nedodělku nebránícím užívání, v případě zájmu S možností např. Zádržného V této výši. 

Stavební připravenost a transport 

Stavební připravenost a transpoıt pıˇ`íStı`oje řeší na Své náklady dodavatel. 

Záruka a servis 

0 Servis bude zajištěn pı`oStřednic-tvím fy BMT Medical Technology S.ı`.O. Z Kolína. 
0 Záruční doba 24 měsíců ode dne předání přístrojů a Zařízení clo pı`o\-íˇozu. 

V Brně dne 14. června 20 l 8 

\ x 

Ing. Tomáš Bartoň, lng. Pavel Ptáček 
Prokuıˇisté 

_...--~ ._-__~_`,;'_;.
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