
Číslo smlouvy kupujícího:zzspK-1455/2018

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 prodávající:

ProdávajÍcÍ: POLYMED medical CZ, a.s.

zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2673

Sídlo: Petra jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové

Statutární orgán: Tomáš joukl, prokurista

IČO l DIČ: 27529053

Bankovní spojení: kb, a.s.
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Email:

dále jen ,,ProdávajÍcÍ"

1.2 KupujIcI:

Kupující: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684

Sídlo: Klatovská třída 2960/2001, 301 00 Plzeň

jednající: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel

IČO l DIČ: 45333009 l CZ45333009

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo úČtu:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Email:

dále jen ,,KupujIcI"

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou kupní smlouvu (dále jen ,,Smlouva"), která je
výsledkem veřejné zakázky s názvem ,,Pomůcky pro zajištěni dýchacích cest 2018-22" (sp. zn. zadavatele:
ZN/35/ZZSPK/18)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 prodávající se touto Smlouvou a za podmínek v ni sjednaných zavazuje na základě Objednávek dodávat
KupujicImu pomůcky pro zajištění dýchacích cest určené pro poskytováni přednemocniční neodkladné péče

(dále jen ,,Zboží").

2.2 Bližší specifikace jednotlivých položek Zboží je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.3 ProdávajÍcÍ se dále zavazuje společně s dílčími dodávkami Zboží realizovanými na základě této Smlouvy

poskytnout KupujIcímu:

2.3.1 Dopravu do místa plnění (předáni Zboží)

2.3.2 Balné pro zboží

2.4 Kupující se zavazuje Zboží dodané v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou převzít a zaplatit za ně kupní

cenu sjednanou v ČI. 3 této Smlouvy.
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2.5 Tato Smlouva nezakládá závazek KupujIcího odebírat od prodávajIcIho jakékoli množství Zboží. KupujIcI
bude určovat konkrétní množství dIlčích dodávek Zboží dle svých aktuálních potřeb a je povinen odebrat

pouze takové množství Zboží, které si u Prodávajicího objednal.

3 KUPNÍ CENA

3.1 Smluvní strany si sjednávají, že kupní cena každé jednotlivé dílčí dodávky Zboží bude stanovena
na základě jednotkových cen Zboží, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.

3.2 Jednotkové ceny Zboží bez DPH jsou nejvýše přípustné po celou dobu účinnosti Smlouvy a zahrnuji veškeré
náklady souvisejIcI s realizaci dodávky Zboží (např. za dopravu do místa plněni včetně složeni Zboží v místě

plněni, poštovné, balné, pojištění, celní či jiné přirážky a případné další náklady potřebné k realizaci
dodávky Zboží). jednotková cena Zboží bude úměrně snížena, pokud se výrobní cena dané položky sníží.

3.3 k jednotkovým cenám Zboží bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Kupní cenu
včetně DPH je možno změnit pouze v případě, že v průběhu realizace dodávek Zboží dojde ke změnám
daňových nebo jiných legislativnIch předpisů, které mají vliv na cenu. V důsledku změny sazby DPH není

nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

4 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupní cenu jednotlivých objednaných dílčích dodávek Zboží stanovenou dle odst. 3.1 této Smlouvy včetně
dph se KupujIcI zavazuje uhradit na základě faktury/daňového dokladu vystavené Prodávajicim po dodání
objednaného Zboží a jeho převzetí Kupujícím. Přílohou faktury bude vždy kopie dodacího listu podepsaná

pověřenou kontaktní osobou Kupujícího (dle přílohy č. 3 této výzvy). Dodací listy budou členěny pro

jednotlivá pracoviště KupujIciho, která budou uvedena na Objednávkách.

4.2 Faktura vystavená ProdávájÍcÍm je splatná na účet prodávajIcIho uvedený v záhlavitéto Smlouvy, a to do 30
(min. 30) kalendářních dnů od data doručení faktury. Připadne-li doba splatnosti na den pracovního klidu
(tzn. na státní svátek nebo ostatní svátek, sobotu či neděli) nebo na den, který není bankovním pracovním

dnem, posouvá se doba splatnosti na nejbližší nás|edujÍcÍ pracovní den.

4.3 Došlá faktura musí nejen splňovat všechny zákonné náležitosti, ale musí obsahovat ve vztahu k plněni
věcně správné údaje s rozepsanými jednotlivými položkami Zboží a musí na ni být uvedeno číslo této
Smlouvy a číslo příslušné Objednávky. Faktura musí být doručena na adresu sídla kupujícího. v případě, že
faktura nebude obsahovat některou ze zákonných nebo v této Smlouvě sjednaných náležitostí, nebo
nebude obsahovat věcně správné údaje, má Kupující právo vrátit ji zpět prodávajícímu k opravě.
Oprávněným vrácením faktury se ruší původní lhůta její splatnosti a doručením opravené faktury

KupujicImu začíná běžet nová lhůta splatnosti.

4.4 Kupující připouští vystavení elektronické faktury ProdávajÍcÍm, jejíž forma musí být v souladu s evropským
standardem elektronické faktury. Faktura musí být zaslána na e-mailovou adresu info@zzspk.cz a v kopii na
adresu kontaktní osoby uvedenou v bodě 1.2 této smlouvy.

4.5 K vyrovnáni závazku KupujIciho dojde odepsáním částky z jeho účtu ve prospěch účtu prodávajIcIho.

5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Zboží bude dodáno vždy nejpozději do 5 (max. 5) pracovních dnů od doručení Objednávky prodávajIcImu.
Zboží bude dodáno v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:00 hodin. Upřesnění terminu dodáni
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prodávající sdělí telefonicky nebo elektronicky kontaktní osobě příslušné výjezdové základny - viz příloha č.

3 této Smlouvy.

5.2 Termín dodáni Zboží v případě mimořádné akutní potřeby Zboží bude do 3 pracovních dnů

od předání Objednávky Prodávajícímu. Způsob předáni Objednávky bude v tomto případě dohodnut

telefonicky. Mimořádná akutní potřeba musí být řádně odůvodněna a nesmí nahrazovat standardní

objednávky.

5.3 Místem plněni (předáni Zboží) jsou výjezdové základny kupujIcIho {viz příloha č. 3 této smlouvy). Místo

dodáni bude určeno v objednávce.

6 DODACÍ PODMÍNKY

6.1 prodávající se zavazuje dodávat veškeré Zboží na základě písemných Objednávek KupujicIho učiněných

e-mailem na adresu , nebo poštou na adresu: P. Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec

Králové. Objednávka bude obsahovat požadovaný druh a množství Zboží, jednotkovou cenu, celkovou cenu

dIlčiho plněni a místo dodáni. přijetí Objednávky je prodávající povinen KupujicImu obratem (elektronicky)

zpětně potvrdit. Pokud bude Objednávka Prodávajícím potvrzena v době trvání této Smlouvy, bude Zboží

KupujIcimu dodáno za jednotkové ceny dle této Smlouvy bez ohledu na to, kdy bude dodáno.

6.2 Kupující se zavazuje v případě, že Zboží bylo v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou dodáno řádně a

včas, stvrdit jeho převzetí podpisem na dodacím listě. Každá ze smluvních stran si ponechá jeden oběma

smluvními stranami podepsaný dodací list. KupujIcI si Zboží před potvrzením jeho převzetí

na dodacím listě prohlédne a ověří jeho druh a množství.

6.3 zboží dodané prodávajícím musí splňovat požadavky na jakost, neporušenost balení

a řádné označení dle platných právních předpisů. prodávající bude na daňovém dokladu (faktuře)

deklarovat ,,Prohlášeni o shodě" k dodanému Zboží. prodávající je povinen dodat Zboží KupujícImu řádně a

vhodně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškozeni, baleni Zboží však nesmí jakkoli omezit

právo KupujicIho si Zboží před potvrzením jeho převzetí na dodacím listě prohlédnout, či ověřit jeho druh,

množství a kvalitu.

6.4 Minimální hodnota dílčí objednávky činí 1 000,00 KČ bez DPH (max. 1.000,- KČ bez DPH - pozn. zadavatele).

Objednávka, která dosáhne min. stanovené hodnoty, bude dodána bez nároku na další poplatky (dopravné,

balné apod.). u objednávek o nižší hodnotě bude účtován dodací poplatek 0,00 KČ bez DPH.

6.5 ProdávajÍcÍ zodpovídá za to, že dodané Zboží bude splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané

normy a bude v souladu s platnou legislativou. Nabízené Zboží bude označeno značkou shody dle § 13

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů a bude z hlediska právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při

poskytováni zdravotní péče.

6.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že KupujIcI není povinen převzít od prodávajIcIho zboží, které nesplňuje
některý z požadavků uvedených v předchozích odstavcích.

6.7 V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení již dodaného zboží z používáni, je prodávající povinen

toto Zboží odebrat zpět a zaplacenou cenu za toto Zboží vrátit KupujícImu, nebo po dohodě

s Kupujicím dodat náhradní plněniv terminu dle odst. 5.1nebo v jiném, s Kupujícím dohodnutém termínu.

6.8 KupujIcI je oprávněn v průběhu doby použitelnosti zboží vyžádat si od Prodávajícího doplněni informaci o

složeni a vlastnostech, informace o výrobci, informace o skladování, uchováni a postup při likvidaci Zboží.

6.9 Při každé dodávce Zboží předá (zašle) ProdávájÍcÍ kontaktním osobám KupujIciho i elektronický dodací list

(tj. poskytnutí požadovaných atributů dodávky v dohodnuté elektronické formě - csv, xml, ...). Povinné
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atributy: jednoznačná identifikace Zboží (ID čárového kódu), název, velikost balení (popis), množství,

jednotková cena bez DPH, dph, jednotková cena s DPH, exspirace a cena celkem vč. DPH za dIIčI dodávku.

6.10 Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přejde dnem, kdy Kupující potvrdí jeho převzetí na

dodacím listě.

7 VADY ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

7.1 prodávající odpovídá za vady Zboží v době jeho předání a v záruční době. Vady Zboží budou posuzovány
podle § 2099 až 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, nestanoví-li tato Smlouva

v souladu s tímto zákonem jinak. Zboží se v případě vad považuje za nedodané, pokud Kupující odmítl Zboží

převzít pro jeho vady.

7.2 prodávající je povinen nejpozději do 48 hodin po obdrženi reklamace vadného Zboží písemně (faxem nebo
elektronicky) oznámit KupujIcímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se

za to, že reklamaci uznává.

7.3 Při uplatnění reklamace (písemně, faxem nebo elektronicky) je KupujIcI povinen uvést, v čem spatřuje
vadnost dodaného Zboží. Uplatňuje-li KupujIcI reklamaci vadného Zboží u prodávajícího, má se za to, že

požaduje jeho výměnu za bezvadné, neuvede-li v reklamaci jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany

jinak. prodávající je povinen dodat Kupujícímu nové, bezvadné Zboží ve lhůtě 5 kalendářních dnů od

doručeni reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.4 Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované
vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že Kupující

reklamoval neoprávněně, je KupujIcI povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s

odstraněním vady vzniklé náklady.

7.5 prodávající je povinen uhradit KupujicImu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši.

ProdávájÍcÍ rovněž KupujIcímu uhradí náklady vzniklé při uplatňováni práv z odpovědnosti za vady.

7.6 prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží, a to nejméně po dobu příslušné exspirační lhůty
konkrétního druhu - položky Zboží, která je uvedena v Příloze č. 1 a 2 této Smlouvy. Doba použitelnosti

musí být minimálně 12 měsíců od data dodání. V případě, že nebude objednané Zboží s minimální dobou

použitelnosti k dispozici, musí se prodávající dohodnout s KupujícIm na případném sníženi objednaného

množství Zboží nebo na stornováni dílčí položky Zboží z Objednávky.

7.7 Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí Zboží KupujÍcÍm.

7.8 Za Kupujicího jsou zmocněny vyřizovat reklamace tyto osoby:

Kontaktní osoba kupujIcIho: viz bod 1.2 této smlouvy viz bod 1.2 této smlouvy

Kontaktní osoba prodávajIcIho: tel.: mail:

V případě změny kontaktní osoby nebo změny jiných kontaktních údajů bude tato skutečnost prokazatelně
sdělena druhé smluvní straně.

8 SMLUVNÍ POKUTY

8.1 V případě, že prodávající poruší povinnost dodat KupujIcímu Zboží dle této Smlouvy a Objednávky, tj. řádně,

včas (v terminech uvedených v ČI. 5 odst. 5.1a 5.2 této smlouvy), bez vad a na sjednané místo plněni, může

Kupující uplatnit vůči ProdávajIcImu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny dílčího plnění bez DPH

za každý i započatý den prodlení.
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8.2 V případě prodlení KupujIciho se zaplacením faktury v terminu uvedeném v ČI. 4 odst. 4.2 této Smlouvy

může prodávající uplatnit vůči KupujIcímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH

za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 3 % z ceny dIlčIho plnění. Smluvní pokuta

nahrazuje úrok z prodlení.

8.3 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů od doručeni písemné výzvy k zaplacení. Uplatněné
smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst na pohledávku prodávajIcIho na kupní cenu dle této Smlouvy,
a to současnou i v budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není

dotčen nárok KupujIciho na náhradu škody v plné výši ani na odstoupeni od této Smlouvy.

9 VYŠŠÍ MOC

9.1 Smluvní strany neodpovIdaji za porušeni svých povinnosti dle této Smlouvy, pokud bylo způsobeno
okolnostmi vylučujíckni odpovědnost - zásahem vyšší moci. Vyšší moci se rozumí takové události
(překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou

povahu, jsou neodvratitelné, nepředvidatelné, nepřekonatelné a bráni objektivně splnění závazků dle této
Smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatřeni,

zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plněni se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno

provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. jestliže události vyšší moci

nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu

o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž
povinna bezodkladně takové oznámeni písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se
v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci, smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je
však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší

době tak, aby její závazky dle této Smlouvy nebo dIIčI Smlouvy (Objednávky) mohly být náležitě plněny.

10 TRVÁNÍA UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 roky ode dne nabyti její účinnosti. Před tímto terminem
Smlouva zaniká v případě, že objem dodávek Zboží dosáhne výše 1.999.999,- KČ bez DPH. Plnění na základě

této smlouvy nesmí překročit částku 2.000.000,- KČ bez DPH.

10.2 Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že prodávající opakovaně poruší své povinnosti
stanovené touto Smlouvou, a to že nedodá Zboží v terminech uvedených v ČI. 5 odst. 5.1
a 5.2 této Smlouvy, dodá Zboží, které neodpovídá specifikaci dle Objednávky, dodá Zboží, které

pro jeho vady Objednatel nepřevzal, nebo Zboží neodpovídá jakosti. Odstoupeni od Smlouvy musí být
uskutečněno písemnou formou s uvedením důvodu a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní
straně.

10.3 Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou nebo vypovědět písemnou formou

i bez udání důvodu. výpovědní lhůta Činí 4 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce nás|edujÍcÍho po

doručení výpovědi druhé smluvní straně.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, zejména o smlouvě kupní (§ 2079 a násl.), v platném znění, a příp. i zák.

č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění, jakožto i dalšími právními předpisy České

republiky.
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Číslo smlouvy kupuj ícího: ZZSPK-1455/2018

11.2 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných

k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to v souladu s úst. § 222 odst. 2 v návaznosti na

§ 100 (možnost prodlouženi trvání Smlouvy, pokud nebude celková hodnota plněni uvedená v ČI. 10 odst.

10.1 Smlouvy v průběhu jednoho roku dočerpána, nebo požadovat úpravy dodávky Zboží dle ČI. 6 odst. 6.11

Smlouvy) nebo v souladu s úst. § 222 odst. 4 písm. b) (změna, která je nižší než 10 % původní hodnoty

závazku) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávániveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejněni bez

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.4 Kupující má povinnost podle úst. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) s prodávajícím včetně jejich změn a dodatků na svém

profilu zadavatele a uveřejnit smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávaji, že uvěřejněni

této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí KupujÍcÍ. ProdávajÍcÍ je

seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informaci se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení

obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy ji podepíši obě smluvní strany. Účinnosti nabývá Smlouva rovněž

dnem podpisu obou smluvních stran, nebo dnem uveřejnění v registru smluv podle toho, které datum

nastane později.

11.6 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž prodávající obdrží 1vyhotovení a kupujIcI 2 vyhotovení.

11.7 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což

stvrzuji svými vlastnoručními pod pisy.

11.8 Nedílnou součásti Smlouvy jsou její přílohy:

11.8.1 Příloha Č. 1- Specifikace zboží

11.8.2 Příloha č. 2 - Ceník

11.8.3 Příloha č. 3 - Dodací místa (výjezdové základny ZZSPK)

za prodávajícího: za kupujIcIho:

V Hradci Králové dne 23.08. 2018 n V Plzni dn, u. Cj . 2018
¶.Z, a.s.

TE . ., " ,, , ,,:t l,ČĚO

r
"i: l ij=m

i
E.(J2 C' ráovC (')

Tomášj MUDr. Bc. Pa l Hrdlička

prokuri ře

POLYMED medi a.s. Zdravotnická záchranná ňského kraje,

příspěvkov

ZDRAVO RANNÁ
SLUZBA

pLZEŇ$KÉHO KRAJE
Klatov9á tř. 2960/20(ji, 301 00 Plzeň

ŘEDITEL
IČ: 45333009, DIČ CZ45333009
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TECHNICKÁ BPECIPIKACE DODAVATELE

1.1 Rourka endotrach. bez objemové manžety - vel. 2,5

výrobce: Obchodní název:
Zhaňjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheálni, bez manžety, 2,5

Vlastnost Hodnota
kanyla pro ústní a nosní intubaci do trachey ANO
vyrobená z atraumatického měkkého plastu ANO
se zaoblenými okraji a skoseným koncem ANO

po celé délce značeni hloubky zavedeni ANO
kompatibilní pro konus LUER sterilní pro jedno použiti ANO

vyrobeno z PVC ANO
balení Peel open ANO

nepyrogenní, netoxické ANO
označeni velikosti viditelné po intubaci ANO

po celé délce rentgeno-kontrastni linka ANO

1.2 Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou

velikost výrobce: Obchodní název:
3 Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheální, manžeta, 3.0
3,5 Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheálni, manžeta, 3.5
4 Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheálni, manžeta, 4.0
4,5 Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheální, manžeta, 4.5
5 Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheálni, manžeta, 5.0
5,5 Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheální, manžeta, 5.5
6 zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheálni, manžeta, 6.0
6,5 Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheální, manžeta, 6.5
7 Zhaňjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheální, manžeta, 7.0
7,5 Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheální, manžeta, 7.5
8 Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheální, manžeta, 8.0
8,5 Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. Kanyla endotracheálni, manžeta, 8.5

Vlastnost Hodnota
kanyla pro ústní a nosní intubaci do trachey ANO

vyrobená z atraumatického měkkého plastu ANO
se zaoblenými okraji a skoseným koncem ANO

po celé délce značeni hloubky zavedeni ANO

automatický ventil k nafouknutí obturačniho balónku ANO

kompatibilní pro konus LUER ANO
sterilní pro jedno použití ANO

vyrobeno z PVC ANO
baleni Peel open ANO
nepyrogenní, netoxické ANO

označeni velikosti viditelné po intubaci ANO
po celé délce rentgeno-kontrastní linka ANO
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODAVATELE

1.3 Zavaděč endotraceálních rourek

průměr výrobce: Obchodní název:
F 6,0 ZARYS INERNATIONAL GROUP ,. , lntubačnízavaděč 6 Fr

o.o.s.k.

F10,0 ZARYS INERNATIONAL GROUP s. z lntubačnízavaděč 10 Fr
o.o.s.k.

F 14,0 ZARYS INERNATIONAL GROUP s. z lntubačnizavaděč 14 Fr
o.o.s.k.

Vlastnost Hodnota
ohebný zavaděč k vyztuženi a natvarování ET rourky do potřebného tvaru pro snadnou intubaci ANO

se zaobleným koncem ANO
atraumatický ANO

pro ET kanyly 2,5-8,5 ANO

1.4 Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci

vnitřní průměr ET výrobce: Obchodní název:
rourky
6-10mm Vygon Boussignac - Zavaděč ET rourek č. 6-10
4-5mm Vygon Boussignac - Zavaděč ET rourek č. 4 -5
2,5-3,5mm Vygon Boussignac - Zavaděč ET rourek č. 2,5-3,5

Vlastnost Hodnota
tvarovatelný zavaděč k obtížné intubaci ANO
měkká špička ANO
atraumatické kulaté zakončení ANO
vyznačená délka v cm ANO
pro ET kanyly z 6.0 mm ANO
sterilní pro jedno použiti ANO
délka pro 6-10mm -> cca 65-83cm ANO

4-5mm -> cca 65-70cm ANO
2,5-3,5mm -> cca 50-53cm ANO

1.5 Pacientská spojka s proměnlivou délkou

určeni výrobce: Obchodní název:
pro dospělé NINGBO BOYA medical equipment spojka 22M/15F-22F, otoč.kol, port

CO.,LTD.
pro děti NINGBO BOYA medical equipment spojka, otoč.kol, dětská

CO.,LTD.

Vlastnost Hodnota
roztažitelná pacientská spojka ("husí krk") ANO
se zahnutým, otočným kolínkem 60" ANO

sterilní pro jedno použiti ANO
vyrobeno z PVC ANO

nepyrogenní, netoxické ANO

určeni pro dospělé -> cca 7-16cm, 22M/15F-22F ANO
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODAVATELE

pro děti -> 15M-15F-micro mount ANO

1.6 Kyslíková maska bez koncentračního sáčku a přívodní hadičkou 150-213 cm, elastický popruh pro

uchyceni masky

určeni výrobce: Obchodní název:

pro dospělé SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Maska kyslíková pro dosp. (GL) 2,1m

pro děti SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Maska kyslíková pro děti (GL), 2 m

Vlastnost Hodnota

maska k podáváni kyslíku ANO

průhledná, měkká ANO

s odpojitelnou přívodní hadičkou ANO

z měkčeného PVC ANO

1.7 Kyslíková maska s koncentračním sáčkem a přívodní hadicí150-213 cm, elastický popruh pro uchyceni

masky

určení výrobce: Obchodní název:
pro dospělé SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Maska kyslík. s rezervoár, dosp, GL

pro děti SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Maska kyslík. s rezervoár, děti, GL

Vlastnost Hodnota

maska k podáváni kyslíku o vysokých koncentracích (60-100%) ANO

průhledná, měkká ANO

s odpojitelnou přívodní hadičkou ANO

z měkčeného PVC ANO

1.8 Kyslíková spojovací hadice cca 150-213 cm

výrobce: Obchodní název:

SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Kyslíková cévka 2,1 m (GL)

Vlastnost Hodnota
oboustranně zakončená univerzální koncovkou ANO/NE

z měkčeného PVC ANO/NE

1.9 Kyslíková nosní kanyla pro dospělé cca 150-213 cm pro oxygenoterapii

výrobce: Obchodní název:

SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Kyslíkové brýle pro dospělé (GL)

Vlastnost Hodnota
kyslíková kanyla "brýle" pro oxygenoterapii ANO

z měkčeného PVC ANO

jednotlivě balené ANO

1.10 Mikronebulizátor s maskou a hadici cca 150-213 cm, elastický popruh pro uchycení masky

určeni výrobce: " Obchodní název:

pro dospělé SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Mikronebulizátor s maskou, dosp, GL

pro děti SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Mikronebulizátor s maskou děti, GL
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODAVATELE

Vlastnost Hodnota

mikronebulizátor pro přesné dávkováni inhalačních léků ano

napájený kyslíkem ANO

použití s maskou (dětskou, dospělou) ANO

součásti je hadička s flexibilní koncovkou pro připojení k průtokoměru ANO

s gumičkou za uši ANO

1.11 Vzduchovod nosní

velikost výrobce: Obchodní název:
vel. 6 mm/CH26 Teleflex Vzduchovod nosní CH 26
vel. 7 mm/CH30 Teleflex Vzduchovod nosní CH 30

Vlastnost Hodnota

sterilní ANO

samostatně balený vzduchovod z PVC určeného pro zdravotnické účely ANO

s dostatečně velkým štítkem pro bezpečné zadržení kanyly před nosním průduchem ANO

atraumatický, kulatý, zešikmený konec, ohebný s označením velikosti ANO

1.12 Vzduchovod ústní

velikost výrobce: Obchodní název:

00 SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Vzduchovod Guedel 50 mm, vel.00

O SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Vzduchovod Guedel 60 mm, vel.0

1 SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Vzduchovod Guedel 70 mm, vel.1
3 SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Vzduchovod Guedel 90 mm, vel.3

5 SHANGHAI NINELUCK CO, LTD Vzduchovod Guedel 110 mm, vel.5

Vlastnost Hodnota

pomůcka k zabezpečení průchodnosti oro-pharyngeálnich cest u pacienta v bezvědomí ANO

anatomický tvar ANO

měkké atraumatické zaobleni hran chránící před poškozením tkáně ANO

protiskusová vložka ANO

barevné rozlišení dle velikosti ANO

samostatně balený ANO

1.13 Bakteriální a virový filtr s portem pro kapnometrii

určení výrobce: Obchodní název:
pro dospělé Zhejiang Haisheng Medical Device Co., Filtr antibakteriál/antivirál, port

Ltd.
pro děti GVS Filter Technology UK Ltd Filtr ECO-MINI s portem

Vlastnost Hodnota

samostatně balený ANO

hydrofobní filtr, který působí mechanicky a elektrostaticky ANO

k umístění do okruhu mezi pacienta a dýchací přistroj (ruční křIsIcI přistroj) ano

s účinností proti přenosu bakterii a virů ANO

pro krátkodobou ventilaci ANO
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODAVATELE

.
1.14 Cévka odsávací cca 50-60 cm s regulátorem sání

typ výrobce: Obchodní název:
Ch 06/ Changzhou Weite Medical Equipment Odsávací cévka CH06 s přerušov.sáni

Co.,Ltd.
Ch 10/ Changzhou Weite Medical Equipment Odsávací cévka CH10 s přerušov.sání

Co.,Ltd.
Ch 14/ Changzhou Weite Medical Equipment Odsávací cévka CH14 s přerušov.sání

Co.,Ltd.

Vlastnost Hodnota
hadička z PVC s centrálním a bočním otvorem ANO
zaoblený konec cévky ANO
barva koncovky je shodná s mezinárodním kódem barev ANO
sterilní pro jedno použití ANO

jednotlivě balené ANO

1.15 Umělý nos, s portem pro přívod kyslíku

výrobce: Obchodní název:
NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD. Tracheal HME ||

Vlastnost Hodnota
transparentní port pro přívod 02 ANO

sterilní ANO
jednotlivě balené ANO

1.16 obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou

typ výrobce: Obchodní název:
neonate Xiamen Winner Medical Co., Ltd. Maska jednoráz, neonatální, vel.0
1 infant Xiamen Winner Medical Co., Ltd. Maska jednoráz, batolecí, vel.1
2 pediatrická Xiamen Winner Medical Co., Ltd. Maska jednoráz, malé děti, vel.2
3 malá pro dospělého Xiamen Winner Medical Co., Ltd. Maska jednorázová, dětská, vel.3
4 střední pro dospělého Xiamen Winner Medical Co., Ltd. Maska jednoráz, dospělá, vel.4
5 velká pro dospělého Xiamen Winner Medical Co., Ltd. Maska jednoráz.dospělá velká, vel.5

Vlastnost Hodnota
měkká, anatomicky tvarovaná transparentní maska z PVC ANO
pro jedno použití ANO
s barevným odlišením v pěti velikostech ANO
s nafukovací manžetou ANO
jednotlivě balené ANO

Všechny položky této vz splňuji následujIci vlastnosti:

- zdravotní nezávadnost
- atraumatické vlastnosti materiálů
- čitelné značeni, délkové stupnice
- bezproblémová vyjímatelnost z obalů
- na první pohled zřejmé rozlišeni velikostí (barevností baleni, dobrou čitelností)
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODAVATELE "m" "ócai ez ?S
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SNC a Ceník

předpokládaný položková velikost cena za
Položka popis MJ cena za MJ v sazba,, odběr za 1 rok v cena v KČ ba/enlv balení v KČ

KČ bez DPH DPH v ZO
MJ bez DPH MJ bez DPH

kanyla pro ústní a nosní intubaci do trachey, vyrobená

z atraumatického měkkého plastu, se zaoblenými

okraji a skoseným koncem, po celé délce značení

Rourka endotrach. bez objemové manžety - vel. 2,5 hloubky zavedenj, kompatibilní pro konus LUER ks 25,00 21 30 750,00 10,00 250,00
sterilní pro jedno použití, vyrobeno z PVC, baleni Peel
open, nepyrogenní, netoxické, označení velikosti
viditelné po intubaci, po celé délce rentgeno-
kontrastní linka

Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 3 ks 16,00 21 30 480,00 10,00 160,00
Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 3,5 kmyla pro ústnía nosní intubaci do trachey, vyrobená ks 16,00 21 40 640,00 10,00 160,00
Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 4 z atraumatického měkkého plastu, se zaoblenými ks 16,00 21 30 480,00 10,00 160,00
Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 4,5 okraji a skoseným koncem, po celé délce značeni ks 16,00 21 40 640,00 10,00 160,00
Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 5 hloubky zavedení, automatický ventil k nafouknuti ks 16,00 21 70 1120,00 10,00 160,00
Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 5,5 obturačniho balónku, kompatibilní pro konus LUER, ks 16,00 21 80 1 280,00 10,00 160,00
Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 6 sterilní pro jedno použiti, vyrobeno z PVC, baleni Peel ks 16,00 21 30 480,00 10,00 160,00
Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 6,5 open, nepyrogenní, netoxické, označení velikosti ks 16,00 21 60 960,00 10,00 160,00
Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 7 viditelné po intubaci, po celé délce rentgeno- ks 16,00 21 80 1 280,00 10,00 160,00
Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 7,5 knntrastnilinka ks 16,00 21 90 1 440,00 10,00 160,00
Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 8 ks 16,00 21 180 2 880,00 10,00 160,00
Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 8,5 ks 16,00 21 110 1 760,00 10,00 160,00

ohebný zavaděČ k výztuZeni a natvarováni ET rourky

zavaděč endotraceálnich rourek o velikostech, průměr do potřebného tvaru pro snadnou intubaci, se
. . . ks 42,00 21 400 16 800,00 50,00 2 100,00F6,0, F 10,0 a F14,0 zaobleným koncem, atraumaticky, pro ET kanyly 2,5

8,5
tvarovatelný zavaděČ k obtiZné intubaci, měkká

Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou špička, atraumatické kulaté zakončeni, vyznačená
ks 405,00 21 40 16 200,00 10,00 4 050,00

Intubac|, pro ET rourky s vnitrnim prumerem od 6-10mm delka v cm, cca 65-83cm, pro ET kanyly Z 6.0 mm,
sterilní pro jedno použití

FlexibilnI zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou tvarovatelný zavaděč k obtížné intubaci, měkká
V .W V . ks 405,00 21 20 8 100,00 10,00 4 050,00|ntubac|, pro ET rourky s vnitrnim průměrem od 4-5mm špička, atraumaticke kulate zakončeni, vyznačena
délka v cm, cca 65-70 cm, sterilní pro jedno použiti

Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou
tvarovatelný zavaděč k obtizne |ntubac|, mekka

intubaci, pro ET rourky s vnitřním průměrem od 2,5- ks 405,00 21 30 12 150,00 10,00 4 050,00
špička, atraumaticke kulate zakonceni, vyznačena

3,5mm délka v cm, cca 50 53 cm, sterilní pro jedno použití
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SNC a Ceník

předpokládaný položková velikost cena za
Položka popis MJ ce;a za MJ v sazba odběr za 1 rok v cena v KČ balení v balení v KČ

Kč bez DPH DPH v %
MJ bez DPH MJ bez DPH

roztaŽitelná pacientská spojka ("husí krk"), se

. . . . . zahnutým, otočným kolínkem 60", cca 7-16cm ,Pacientska spojka s proměnlivou délkou pro dospelé ks 22,00 21 660 14 520,00 50,00 1100,00
22M/15F-22F, sterdni pro jedno použiti, vyrobeno z
PVC, nepyrogenní, netoxické
roztaŽitelná pacientská spojka j"husi krk"), se

. , , zahnutým, otočným kolínkem 60", 15M-15F-microPacientska spojka s proměnlivou délkou pro děti . . . .. ks 25,00 21 350 8 750,00 10,00 250,00
mount, sterilm pro jedno pouziti, vyrobeno z PVC,
nepyrogenní, netoxické

Kyslíková maska pro dospělé bez koncentračního sáčku a
přívodní hadičkou 150-213 cm, elastický popruh pro ks 11,50 21 4000 46 000,00 20,00 230,00
uchyceni masky maska k podávání kyslíku, průhledná, měkká, s

Kyslíková maska pro děti bez koncentračního sáčku a odpojitelnou přívodní hadičkou, z měkčeného PVC
přívodní hadici150-213 cm, elastický popruh pro uchycení ks 13,00 21 350 4 550,00 20,00 260,00
masky

Kyslíková maska pro dospělé s koncentračním sáčkem a
přívodní hadici 150-213 cm, elastický popruh pro uchycení maska s k podávání kyslíku o vysokých koncentracích ks 16,00 21 350 5 600,00 20,00 320,00
masky , . . . ,. (60-100%). Průhledná, měkká, s odpojitelnou přívodní
Kyslíkova maska pro deti s koncentracnim sackem a

hadičkou, z měkčeného PVCpřivodni hadici 150-213 cm, elasticky popruh pro uchyceni ks 16,00 21 300 4 800,00 20,00 320,00
masky

. . . . . kyslíková spojovací hadice, oboustranně zakončenáKyshkova spojovaci hadice cca 150-213 cm . , , . V , ks 6,00 21 350 2 100,00 20,00 120,00
unlverza|n| koncovkou, z mekceneho PVC

Kyslíková nosní kanyla pro dospělé cca 150-213 cm pro kyslíková kanyla "brýle" pro oxygenoterapii, z
ks 7,00 21 200 1400,00 20,00 140,00oxyeenoterap|| mekceneho PVC, jednotlive balene

. . . . mikronebulizátor pro přesné dávkování inhalačníchMikronebuhzator s maskou a hadici cca 150-213 cm pro , .
- . . . . leku, napájený kyslíkem, použití s maskou (dětskou, ks 17,00 21 1250 21250,00 20,00 340,00dospele, elasticky popruh pro uchyceni masky W

dospelou), soucasti je hadicka s flexibdni koncovkou

Mikronebulizátor s maskou a hadicícca 150-213 cm, pro pro připojeni k průtokoměru, s gumičkou za uši
- . . . ks 17,00 21 450 7 650,00 20,00 340,00děti, elasticky popruh pro uchyceni masky

. . . . . sterilní, samostatně balený vzduchovod z PVCVzduchovod nosni vel.6 mm/CH26, jednotlive baleny ks 35,00 21 80 2 800,00 10,00 350,00
určeného pro zdravotnicke účely, s dostatecne velkým
štítkem pro bezpečné zadržení kanyly před nosním

Vzduchovod nosní vel.7 mm/CH30, jednotlivě balený p'ůduchem, atraumatický, kulatý, zešikmený koně', ks 35,00 21 60 2 100,00 10,00 350,00
ohebný s označením velikosti

Vzduchovod ústní vel. 00 samostatně balený pomůcka k zabezpečení průchodnosti oro- ks 8,00 21 10 80,00 5,00 40,00
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SNC a Ceník

předpokládaný položková velikost cena za
Položka popis M, ce;a za Ml v sazba odběr za 1 rok v cena v KČ balení v balení v KČ

Kč bez DPH DPH v %
Ml bez DPH Ml bez DPH

Vzduchovod ústnivel. O, samostatně balený pharyngeálnich cest u pacienta v bezvědomí, ks 8,00 21 20 160,00 5,00 40,00

Vzduchovod ústní vel. 1, samostatně balený anatomický tvar, měkké atraumatické zaobleni hran ks 8,00 21 10 80,00 5,00 40,00

. . . . chránící před poškozením tkáně, protiskusová vložkaVzduchovod ustni vel. 3, samostatne baleny ks 8,00 21 10 80,00 5,00 40,00
barevne rozhseni dle velikosti

Vzduchovod ústní vel. 5, samostatně balený ks 8,00 21 30 240,00 5,00 40,00

Bakteriální a virový filtr s portem pro kapnometrii pro samostatně balený hydrofóbní filtr, který působí
dospělé mechanicky a elektrostaticky, k umístěni do okruhu ks 9,00 21 800 7 200,00 100,00 900,00

mezi pac. a dýchací přístroj (ruční křIsIcI přístroj),s
Bakteriální a virový filtr s portem pro kapnometrii pro děti účinností proti přenosu bakterii a virů, pro ks 19,00 21 550 10 450,00 50,00 950,00

krátkodobou ventilaci

Cévka odsávací Ch 06/ cca 50-60 cm s regulátorem sání ks 4,00 21 500 2 000,00 50,00 200,00
hadička z PVC s centrálním a bočním otvorem,

Cévka odsávací Ch 10/ cca 50-60 cm s regulátorem sání 'aoblený konec cévky, barva koncovky je shodná s ks 4,00 21 500 2 000,00 50,00 200,00
mezinárodním kódem barev, sterilní pro jedno použití,
jednotlivě balené

Cévka odsávací Ch 14/ cca 50-60 cm s regulátorem sání ks 4,00 21 600 2 400,00 50,00 200,00

Umělý nos, s portem pro přívod kyslíku transparentní port pro přívod 02, sterilní pro jedno ks 19,00 21 100 1 900,00 50,00 950,00
použiti, jednotlivě balené

obličejová transparentní maska neonate s nafukovací ks 30,00 21 10 300,00 1,00 30,00
manžetou
obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou

. ks 30,00 21 10 300,00 1,00 30,001 infant
Obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou 2

, mekka, anatomicky tvarovana transparentni maska z ks 30,00 21 10 300,00 1,00 30,00pediatrička . PVC na jedno použitís barevným odlišením v pěti
obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou , . . . . ,

. . . velikostech, s nafukovaci manžetou, jednothve balene ks 30,00 21 20 600,00 1,00 30,003 mala pro dospeleho
ObilCejová transparentní maska s nafukovací manžetou ks 30,00 21 20 600,00 1,00 30,00
4 střední pro dospě|ého
obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou ks 30,00 21 40 1 200,00 1,00 30,00
5 velká pro dospělého

za 1rok za 4 roky

Cena celkem v KČ bez DPH 218 850,00 875 400,00 kč

DPH v KČ celkem 45 958,50 183 834,00 KČ

Cena celkem v KČ vč. DPH 264 808,50 1 059 234,00 KČ
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Dodací místa (výjezdové základny ZZSPK)

výjezdová základna Adresa Kontakt
Bělá nad Radbuzou Čečínská 12, 34526 Bělá nad Radbuzou
Bor Požární 718, 34802 Bor
Domažlice U Nemocnice 307, 34401 Domažlice
Horažďovice Blatenská 311, 34101 Horažďovice

Klatovy pod Nemocnicí 790, 33901 Klatovy

Konstantinovy Lázně Plzeňská 51, 34952 Konstantinovy Lázně

Kralovice Manětínská 493, 33141 Kralovice

Manětín Manětín 150, 33162 Manětín

Nepomuk Budějovická 430, 33501 Nepomuk

Nýrsko Petra Bezruče 158, 34022 Nýrsko

Planá u M. Lázni Bezdružická 274, 34801 Planá u M. Lázni

Plzeň - Bory Klatovská 2960/2001, 30100 plzeň

Plzeň - Doubravka Ke Svatému jiří 3/2, 31200 Plzeň l

Plzeň - Koterov U Seřadiště 196, 32600 Plzeň

Plzeň - Lidická úl. Lidická 27, 30533 Plzeň

Radnice Nám. K. Šternberka 242, 33828 Radnice

Rokycany Stehlíkova 131, 337 01 Rokycany

Stod Hradecká 783, 33301 Stod

Stříbro Forstova 1595, 34901 Stříbro

SuŠice Nová 252, 34201 Sušice

Tachov Sokolovská 1922, 347 01Tachov

Vlčice Vlčice 66, 33601 Blovice

Železná Ruda Krá|ovácká 471, 34004 Železná Ruda
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