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Kupní Smlouva
Dnešniho dne uzavřely
Siemens Healthcare, S.r.o.
se Sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

ICO: 04179960
Dıč: czo4179960

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 243166
bankovní Spojení:
Zastoupené: I
kontaktní osoba:

(dále jako „prodávající“)
a

Krajská zdravotní, a.S.
se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

ICO: 25488627
Dıč: C225488627

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojeni:

kontaktní údaje: te

(dále jako „kupujíci“)
tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů (da'le jen „občanský zákonik")

(dále jen „Smlouva“)

Prodávající a kupující jsou dále označení rovněž jako „smluvní strana“ či společně
jako „Smluvní
strany“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní Strany na základě veřejné Zakázky s názvem:
„Skiaskopicko-skiagrafický komplet vč. pozáručniho Servisu a příslušenství pro
Krajskou
zdravotní, a.S. - Masarykova nemocnice v Usti nad Labem, 0.2.“
Účelem této smlouvy je Zajištění nákupu níže uvedeného předmětu koupě a Zajištění
jeho plně

provozuschopnosti prodávajícím nejméně po Záruční dobu a v případě Zájmu kupujícíh
o i Zajištění
oprav a náhradních dílů po záruční dobu.
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Předmět smlouvy
1.

Prodávající Se touto Smlouvou .zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě
Spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující Se
Zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc:

Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický komplet S C-rarnenem Artis Zee MP (dále i jako '*přistroj“
nebo“Zbožř)
2.

Předmětem této smlouvy je nákup Zboží a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím

nejméně po Záruční dobu a pozáruční dobu a dále Zajištění Oprav a náhradních dílů v rámci
3.

Záruční doby a pozáruční doby.
Předmětem smlouvy je dále i:
realizace Stavební připravenosti v souladu se Zadávací dokumentací,
-

-

doprava Zboží do místa plnění,
demontáž stávajícího rtg přístroje
likvidace stávajícího rtg přístroje vč. vystaveni protokolu o provedeni likvidace

-

montáž Zboží,

-

instalace Zboží,

-

uvedení Zboží do provozu včetně ověření jeho funkčností,
provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy
a provedení příslušných revizíı
inStruktáž Zdravotníckých pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností

-

(dále jen „OOKC“) kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži,
-

vystaveni protokolu určenému Zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět

následné instruktáže Zdravotnického personálu v používání Zboží ve smyslu § 61 odst. 2
Zákona č.268/2014 Sb., o Zdravotnických prostředcích a o Změně Zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 268/2014

Sb.“)

4.

Přesná

předání dokladů dle či. llI. této smlouvy,
Záruční Servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,
pozáruční servis na dobu 6-ti let dle ve smlouvě uvedených podmínek,
likvidace obalového materiálu,
specifikace Zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Technická specifikace Zboží

Artis zee MP, která tvoří jeji nedílnou součást.
5.

Prodávající se ZavaZuje dodat Zboží nové, nerepasované a nepoužité.

Článek ll.
Kupní cena Zboží
1.

Kupní cena Zboží je 11 890 000 Kč bez DPH.
Ke kupní ceně dle čl. ll. bod 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění

Zdanitelného plnění a Za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese Odpovědnost
3.

prodávající.
Kupní cena určená postupem podle bodu 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročítelnou, je cenou
konečnou a Zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ni Zahrnuté i veškeré náklady na

plnění podle článku l. bod 3, s výjimkou pozáručního servisu, jehož úhrada je upravena
4.

samostatně v čl. VI této smlouvy.
Kupní cena bude kupujícím uhrazena na Základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
prodávajícím na číslo účtu uvedené v Záhlaví této smlouvy. V případě Změny bankovního účtu

uvedeného vZáhlaví smlouvy je prodávající povinen toto bezodkladně (maximálně do tří dnů)
oznámit kupujícímu (e-maílem nebo jiným písemným Způsobem), vopačném případě nese

5.

prodávající veškeré náklady spojené S opětovným Zasláním peněžních prostředků ve prospěch
jiného, než v Záhlaví Smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující Se v takovém
případě nedostává do prodlení.
Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu S ust. § 28 Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty (dále jen "Zákon o DPH"), a vedle náležitostí dle ust. § 29 Zákona o
DPH musí splňovat i další náležitosti. A to Zejména:
identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
I
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I
I

den splatnosti,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,

I
I
I

konstantní a variabilní Symbol,
Odvolávka na smlouvu uvedením názvu Smlouvy a dodaného Zboží,
razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,
soupis příloh,

I

název projektu,

I

registrační číslo projektu,

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání Zboží kupujícímu,

jak je definováno v čl. lll odst. 2 smlouvy, a to na základě protokolu o předání Zboží podepsaněho
oběma Smluvními stranami. Tento protokol o předání Zboží musí být přílohou daňového dokladu
(faktury).

Daňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního
nabytí licencí na užívání Software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných
samostatně nebo jako Součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou
licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software

(název software, verze Software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce
software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, Shodném Se Specifikací
Hcence
na užívání Software definovanou jejim poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření,
že jde o licencí bez omezení počtu instalaci nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také

jejich cenu.
Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
V případě, že prodávající
smlouvy, je povinen na
k faktuře o Změně čísla
splatností Svého nároku,

uvede ve své faktuře jiný bankovní účet, než jim uvedený v Záhlaví této
tuto Skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem
účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu ve faktuře) před
který Se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené

povinnosti prodávajícího.
Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitostí ve smyslu výše uvedených
ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn Zaslat ho ve lhůtě Splatnosti Zpět
prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž Se tak dostane do prodlení Se Zaplacením. V takovém

případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 60 kalendářních
dnů od opětovného doručení náležité doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
10. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 60 kalendářních dnů
ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se Zavazuje předat či odeslat daňový doklad
(fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
11. Smluvní Strany považují Za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících Ztěto Smlouvy

okamžik Odeslání peněžité platby Z bankovního účtu povinně smluvní Strany na účet oprávněné
Smluvní strany uvedený v Záhlaví této Smlouvy.

12. Kupujicí neposkytuje prodávajícímu Zálohu na kupní cenu.
|||.
Doba a misto plnění
Prodávající Se Zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději
nabytí účinnosti této Smlouvy. O termínu předání musí
pracovníky (Zástupce) kupujícího minimálně 3 pracovní dny
předání bude domluven pověřenými Zástupci prodávajícího a
prodávajícího je:

do 56 kalendářních dnů Ode dne
prodávající informovat pověřené
předem. Přesný termín a Způsob
kupujícího. Pověřeným Zástupcem

nebo jiný pověřený pracovník kupujícího.
Za předání Zboží Se považuje:
a. Dodání Zboží na adresu:
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Krajská Zdravotní, as. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem., Sociální péče 3316

.IQD-_“.wçıor-T

/12A, 401 13 Usti nad Labem - Gastroenterologickè oddělení a
realizace stavební připravenosti v souladu se Zadávací dokumentací a

demontáž stávajícího rtg přístroje a
likvidace stávajícího rtg přístroje vč. vystavení protokolu o provedeni likvidace a
montáž Zboží a
instalace Zboží a

uvedení Zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti a
provedení všech přejímacích a provozních testů a Zkoušek dle platné legislativy
a provedení příslušných revizí a
instruktáž Zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností
(dále jen „OOKC“) kupujícího, a včetně vystavení protokolu o instruktáži a
vystavení protokolu určenému zdravotnickěmu pracovníkovi, který opravňuje provádět
následné instruktáže Zdravotníckého personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2

Zákona č. 268/2014 Sb., a
dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání Zboží (event, které jsou kupujícím
požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod), a které osvědčují

technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém
jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující,
že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii
prohlášení o Shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb.; v případě zboží
Se Zdroji ionizačního Záření i dokumentaci dle č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, Zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o
radiační ochraně a Zabezpečení radionuklidového Zdroje ve znění pozdějších předpisů a
m.

likvidace obalového materiálu a
podpis protokolu o předání Zboží pověřenými Zástupci obou smluvních stran (dále též
„předání Zbozı ).
ˇ

3.

Ut*

Zvláštní požadavky:
a.

prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému
vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele

autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále
prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.)
kveškerěmu softwarověmu vybavení všech komponent dodávky. Nesplnění této
podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako
podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),

kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající Se uvedení zboží do
provozu. V případěl že kupující nevyčká, až prodávající uvede Zboží do provozu a uvede

Zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávaného poskytnuta Záruka Za jakost
ZbožL
protokol o předání Zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem odboru
obslužných klinických činnosti, v opačném případě není plnění dodávky považováno
za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.
Vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží
1 . Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí Zboží. Týž následek má,
nepřevezme-Ii kupující zboží, ač mu S ní prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke Zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním Zboží
(viz čl. III. odst. 1, 2 této smlouvy).

V.
Záruka Za jakost
'I .

Prodávající odpovídá Za to, že Zboží v době jeho převzetí kupujícím:
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a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či Skryté), Zejména pak, že nebude Zatíženo právy
třetích Osob, Ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné
povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
b. nebude mít žádné taktické vady (zjevné či skryté), Zejména pak že bude splňovat veškeré

funkční, technické a jiné vlastnosti a Specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jeji příloh
(tj. vlastnosti a Specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti,
které jsou obvyklé na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat
veškeré požadavky stanovené příslušnými

právními

předpisy a technickými normami,

a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce Zboží (dále rovněž „taktické vady“).
Prodávající odpovídá Za vady Zboží, jež bude mít Zboží v době jeho převzetí kupujícím, a dále
prodávající přebírá Závazek a odpovědnost Za vady Zboží, které se na Zboží vyskytnou v průběhu

Záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost Zboží ve smyslu § 2113 a násl.
občanského Zákoníku).
Záruční doba na Zboží je 24 (Slovy: dvacetčtyrˇí) měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem

následujícím po okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě řádného a včasného vytčení vady
se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí
opraveného reklamovaného Zboží Zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající
vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným Způsobem, na kterém se písemně

dohodnou.
Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením Zboží Způsobeným třetími osobami
nebo kupujícím při

užívání Zboží vrozporu snávodem kpoužití a údržbě zboží,

ledaže

k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66 Zákona

č. 268/2014 Sb.) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů,
provádět dodávky všech náhradních dílů vč. vakuových prvků a provádět standardní vylepšení
Zboží dle pokynů výrobce.
Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného
zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak
poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděné opravy a bezpečnostně
technické kontroly, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto

článku. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany uvádějí, že kupní cena podle článku ll. této
smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po

celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí
prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti
s dodáním a výměnou opotřebovaných dílů Zboží.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby,
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté,
kdy kupující vadu Zjistil. Vytčení vady musi být zasláno prodávajícímu prostřednictvím e-maílu,
faxu nebo jiným vhodným Způsobem na kontaktní údaje pro tento účel určené prodávajícím.

Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad:
Vpřípadě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního
technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu dle

předchozího odstavce.
Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 2 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad Začíná
plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením

na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího.

10. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady
prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro
odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal vprůběhu poskytnuté delší lhůty na
odstranění vady do prodlení sjejim odstraněním. O hledisku, Zda charakter, závažnost a rozsah

vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje
kupuﬂci

11. Smluvní strany se dohodly, že Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi
nahlášením a odstraněním Závady.

12. Prodávající Se zavazuje provádět v době Záruky bezplatně:
Účinnost od:

Garant:

Uvolnil:

Schválil:

Distribuce:

Verze:

Strana:

1.10.2017

NRLZ

VKK

GR KZ
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-

-

-

revize dle § 67 a 68 Zákona č. 268/2014 Sb.
v případě Zboží se zdroji ion. Záření Zkoušky dlouhodobě stability, dle Zákona č.

-

263/2016 Sb., ve Znění pozdějších předpisů,
poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutněho k provádění výše uvedených

~

13.

výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, valídace a metrologickě Ověření
v souladu se Zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve Znění pozdějších předpisů,
bezpečnostně technické kontroly dle § 65 Zákona č. 268/2014 Sb.

kontrol a prohlídek.
Prodávající se Zavazuje v rámci Záruky určit a sledovat termíny bezpečnostně technických kontrol

dle Zákona č. 268/2014 Sb., dle pokynů výrobce. Protokoly ovýše uvedených prohlídkách
14.

předává prodávající neprodleně pracovníkovi odboru obslužných klinických činností kupujícího.
Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je technik

Zdravotnickěho pracoviště a odboru obslužných klinických činností kupujícího. Ze strany
prodávajícího

tedy

bude

umožněna

í

telefonická

konzultace

pověřenými

pracovníky

Zdravotnickěho pracoviště a odboru obslužných klinických činností kupujícího.
VI.
Pozáruční servis
Prodávající se dále Zavazuje poskytovat kupujícímu pozáruční servis po celou
pozáruční dobu. Pozáruční doba je 72 (slovy: Sedmdesátdva) měsíců a Začíná běžet ode dne

následujícího po vypršení Záruční doby.
Prodávající se Zavazuje v rámci pozáručního servisu provádět opravy poruch a

Zboží
závad
(dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb), tj. uvedení Zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických
parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů vč. vakuových prvků a provádět standardní
vylepšení Zboží dle pokynů výrobce.
Pozáruční servis se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením zboží
Způsobeným třetími Osobami nebo kupujícím při užívání Zboží v rozporu s návodem k použití a

údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.
Pozáruční servis se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití
dodaného Zboží po celou pozáruční dobu. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál
potřebný pro jím prováděný pozáruční servis a bezpečnostně technické kontroly, revize,
předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení

pochybností smluvní strany uvádějí, že cena Za pozáruční servis Zahrnuje i cenu (včetně
výměny) Za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou pozáruční dobu, přičemž
prodávající není Oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli

dodatečnou úhradu anebo dodatečně náklady prodávajícího v souvislosti s dodáním a výměnou
opotřebovaných dílů zboží
Pro případ uplatnění požadavku, na který se vztahuje pozáruční servis, se prodávající Zavazuje,
že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady

prodávajícímu.

Kontaktní

údaje

prodávajícího

pro

účely

hlášení

požadavků/Závad:

Servisní

Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 2 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad Začíná
plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením

na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího.
V případě, že charakter, Závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady
prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro
odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal vprůběhu poskytnuté delší lhůty na
odstranění vady do prodlení s jejim odstraněním. O hledisku, Zda charakter, závažnost a rozsah

vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje
kupující.
Smluvní strany se dohodly, že pozáruční doba se automaticky prodlužuje O dobu, která uplyne

mezi nahlášením a odstraněním Závady.
Prodávající se dále Zavazuje provádět v rámci pozáručního servisu:
Účinnost od:
1.10.2017

Garant:
NRLZ

Uvolnil:
VKK

Schválil:
GR KZ

Distribuce:
Intranet

Verze:
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-

výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologíckě ověření

-

v souladu Se Zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve Znění pozdějších předpisů,
bezpečnostně technické kontroly dle § 65 Zákona č. 268/2014 Sb.
revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.

-

v případě zboží se Zdroji ion. záření Zkoušky dlouhodobé stability, dle Zákona č.

-

263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených
kontrol a prohlídek.

10. Prodávající se Zavazuje v rámci pozáručního servisu určit a sledovat termíny bezpečnostně
technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb., dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených
prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi odboru obslužných klinických činností
kupujícího.

11. Kupující se Zavazuje za poskytování pozáručního servisu zaplatit prodávajícímu celkovou úplatu
ve výši 4950 000 Kč bez DPH. Kúplatě bude připočtená DPH platná vden uskutečnění
zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost
prodávající, přičemž takto určená výše úplaty je konečná. Úplata za poskytování pozáručního
servisu bude kupujícím hrazena průběžně v měsíčních platbách ve výší 68 750 Kč bez DPH,
přičemž výše měsíční platby musi odpovídat 1/72 z celkové úplaty Za pozáruční Servis, a to na

základě faktur vystavených k prvnímu dní v měsíci, Za který je měsíční platba poskytována. První
faktura tak bude vystavena vměsící následujícím po uplynutí záruční doby. Splatnost všech
faktur bude 60 dní ode dne doručení faktury kupujícímu. Na úhradu pozáručního servisu se dále
použijí přiměřeně ustanovení či. ll této smlouvy.

VII.
Sankčni ujednání
Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu Zboží nebo jakoukoliv platbu Za poskytování
pozáručního servisu řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok Z
prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky Za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení
dlužné částky.
Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde k předání zboží v Souladu
s čl. lll. této smlouvy, zavazuje se prodávající Zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výší 0,2 %
Zkupní ceny Zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání Zboží

kupujícímu.
V případě, že prodávající neopraví Zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9 nebo čl. VI odst. 6
smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z kupní ceny bez DPH
Za každý kalendářní den až do řádné opravy (odstranění vad) Zboží.
Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo

na odstoupení od smlouvy v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, a Zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek.
Jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, ve kterém
na ní vznikl nárok.

VIII.
Předčasné ukončení smlouvy
Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních Stran, či odstoupením od Smlouvy
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a Závazky v souladu s ustanoveními

Zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník.
Kupujicí je oprávněn kdykoliv během účinnosti této Smlouvy a bez uvedeni důvodu vypovědět
čl. VI. této smlouvy S tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba Začne plynout od prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi.

IX.

Účinnost od:
1.10.2017

Garant:
NRLZ

Uvolnil:
VKK

Schválil:
GR KZ

Distribuce:
Intranet

Verze:
1
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Zvláštní ustanovení
1.

V případě, že hodnota předmětu Smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně Z přidané hodnoty,
a na Smlouvu Se nevztahuje některá Z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č.
340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto Smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), musí být tato smlouva uveřejněná prostřednictvím registru

smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude
smlouva Ze Zákona zrušena od počátku.
Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této Smlouvy (včetně všech jejich příloh),

nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní Strany podle § 504 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník a ani důvěrně informace, a Souhlasí S uveřejněním této Smlouvy v plněm
rozsahu.

Smluvní Strany Se dohodly, že elektronický obraz této Smlouvy a metadata vyžadována zákonem
o registru smluv zašle Správci registru Smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.

V případě, že Smlouva nebude uveřejněná prostřednictvím registru Smluv ani v 15. den od jejího
uzavření, je oprávněná předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak,

aby smlouva byla uveřejněná prostřednictvím registru Smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla
uzavrena.

X.

Závěrečná ustanovení
Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškeré právní jednání činěná v písemně formě si
smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhe smluvní Strany, datovými Zprávamí ve
smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizovaná konverzi dokumentů, či
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních
Službách. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje Se za doručenou okamžikem,

kdy Se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud Se adresát do datové Schránky nepřihlásí ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje Se posledním
dnem této lhůty písemnost Za doručenou.
Obě Smluvní Strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů

uvedených v záhlaví této Smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy Se o příslušné
změně dozví.
Smluvní strany se zavazuji řešit veškeré případně spory Smírnou cestou. Budou-li taková jednání
neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecně Soudy
České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
Prodávající na Sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle § 1765 Občanského zákoníku, jako
například Změny kurzu cizí měny.
`le-li nebo Stane-li Se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinně, nedotýká Se to

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany Se vtomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným
a účinným, které nejlepe odpovídá původně Zamýšlenému účelu ustanovení neplatněho

či neúčinného.
Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup Skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v Souladu se zněním
zákona o DPH, Smluvní Strany Sjednavají, že za Splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou
kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet Správce daně
poskytovatele
a zbývající část kupní ceny poníženou o dařı prodávajícímu.
Smluvní Strany timto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně Sdělily veškeré
skutkově a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které
jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy.
Ve vztazích vyplývajících z této Smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě,
že daně otázky nejsou regulovány dispozitivnimi ustanoveními občanského zákoníku.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvnich stran obdrží
po podpisu této smlouvy po jednom vyhotovení.
Účinnost od:
1.10.2017

Garant:
NRLZ

Uvotnii:
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Schválil:
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10. Tato Smlouva byla uzavřena bez existence tisně či násilí, a je výsledkem Svobodné
vůle
Smluvních Stran.

11. Smluvní Strany prohlašují, že Si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a Souhlasí
S nim.

12. Přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy tvoří nedílnou Součást této Smlouvy.
13. Všechna ostatní prohlášení Stran, (at' už učíněná výslovně, nebo vyplývající Z této
Smlouvy), ústní
či písemná, jsou vtělena do této Smlouvy, popřípadě Zadávací dokumentace, aniž
by byla
omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím,
že bude

doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli Strany, faktura, přepravní
dokumenty, výzva, Sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní
podminky v této Smlouvě nebo jSouci v rozporu Se Stávajícími obchodními podmínkam
i

obsaženými v této Smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této Smlouvy musí
mít

písemnou formu v liStinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání Se jakéhokoli práva
Ze Smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání Se určeno.
14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem Zveřejnění v registru Smluv.
Příloha č. 1 - Technická Specifikace zboží

Příloha č. 2 - Podrobná Specifikace ceny

.I

-

~

.

-

V Praze, dne ..`“.=ż..L.Í.. .M

V Usti nad Labem, dne ...1.6a

Za prodávajícího

Za kupujícího

Účinnost od:
1.10.2017

Garant:
NRLZ

Uvolníl:
VKK

Schválil:
GR KZ

Distribuce:
Intranet

Verze:
1
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Příloha č. 1

návrhu kupní Smlouvy

Technicka' Specifikace Zboží

SıE.MENS„;._
Healthıneers

Siemens Healthcare. s.r.o., Budějovická 779/3b.140 00 Praha 4

-

,

Krajská zdravotnıI a.S.
Sociální péče 3316/12A

5

oddèıenı

_!

Mobil
E-mail

j

i
Š

váš dopis
Naše znacka

1~SHGUWV

Datum

28.2.201 9

ı-'f

'-

- 1-“

Nabídka: 1-SHGUWV

ı-Iıı-'ıı-n

-

-n.-‹-.-v--.\-I-

-I-II

vı

401 13 Ústi nad Labem

É

Jméno

Multifunkční kom let s C-ramenem
Artis zee multi-purpose

i

Položka

Popis

Ks

C.

Artis zee multi-purpose

Artis zee multi-purpose

1

14446016
Multifunkční rentgenový System s C-ramenem a vysoce rozlišujícím
digitálním plochým detektorem O velikostí 30x40 cm je navržen pro
moderní pokroková angíografická a intervenční vyšetření.
Výkonný generátor 100 kW a rentgenka MEGALIX Cat Plus S novou
technologií plochého emitoru vytvářejí předpoklady pro vynikající kvalitu
obrazů. Součástí jsou také funkce CLEAR pro Optimalizaci vzhledu
obrazu, sada aplikací CARE pro Snížení expozice Záření a standardní
funkce DICOM. Systém je připraven pro vzdálený servis firmy Siemens.

SYSTÉMOVÝ SOFTWARE DSA

1

14440394
Digitální Subtrakční angiografie (akvizice, zobrazování a ukládání) v matici
1k S Obrazovými frekvencemi Od 0,5 do 7.5 Oes. včetně pixelOvéhO
posunu, Změny maskyı technik roadmap a Špičkové opacífikace pro
jódOvOu kontrastní látku (MaxOpac) a kontrast 002 (MinOpac); přidávání
anatomického pozadí (funkce Landmark) od 0 do 100%.

Obsahuje také funkce CLEARmap a CLEARmatch.

DıGıTÁLNí PLOcHÝ DETEKTOR as 40HDR

1

14427135
Dynamický plochý panelový detektor as 40HDR o velikosti 30x40 cm
S vysokým rozlišením pro plně digitální Zobrazovací řetézec
S integrovanou Odnímateínou mříżkou.

MEGALIX CAT Plus 125/20140180-122GW

1

Vysoce výkonná Sestava rentgenky MEGALIX se 3 ohnisky, otočným
angiografickým kolimátorem s funkcí CAREfilterı měřící komorou
CAREwatch pro záznam povrchové dávky záření a integrovanou
protikolízní Ochranou.

MEGALIX Cat Plus 125120140180-122GW
Vysoce výkonná sestava rentgenky Se 3 ohnisky a s technologií plochého
emitoruı kovovým středem rentgenky S technologií tekutého ložiska Se
Spirálni drážkou, což umožňuje trvalý bezhlučný provoz.

Kolimátor AngíO
Kompaktní lamelový kolimátor pro DSA a kardiologícké aplikace
S Obdélníkovými cíonami, klínovými filtračnírni cíonami a prstovým filtrem.
STATIV ZEE MP, zavěšení na levé Straně

1

14446051

ANTIKOLIZNí OCHRANA # MP

1

04462151

NOŽNÍ SPÍNAČ MP monoplane

1

14402012
MONITORY - Artis zee monoplane

DCS4 DVI ZXBWD-1QD(LiVe+Ref+2×Pľep)
1441 7088

1

Cena CZK bez
DPH

Položka

Popis

Závěsný systém pro 4 monitory s plochou obrazovkou se dvěma 19“
Speciálními diagnostickými monitory s plochou obrazovkou a s modrou
barvou pozadí. Připraveno pro další 2 monitory.
Barevný displej S plochou obrazovkou 19“ do vyšetřovny
14427291
Barevný LCD monitor S plochou obrazovkou, vysokou svítivostí a
rozšířeným Zobrazovaným polem.

10

ACE KABELovÝ SET
14417060

11

MONITORY DVI ZKBWD-19 (Live+Ref.) do ovladovny
14407170
Dva Speciální diagnostické 19" TFT monitory s vysokým kontrastem pro
Zobrazování živých a referenčních obrazů s modrou barvou pozadí do
ovladovny. Stolní provedení S černým rámečkem.

12

KvANTıTATıvNi vASKULÁRNi ANALÝZY
04435850
Vaskularní analýza S určením stupně stenozy, měřením vzdáleností a
kalibrací.

13

FLUORO LOOP
14432947
Ukládání a zobrazování dynamických skiaskopických sekvencí (funkce
Fluoro Loop).

14

AUTOMAP
04435801

Automatické nastavení pozice systemu v Závislosti na zvoieněm
referenčním obraze a automatická selekce referenčního obrazu
v Závislosti na zvolené pozici systemu.

DALŠÍ ovLÁDÁNi z ovLADovNY Arıis zee
15

ıNTERFAcE PRO ovLÁDÁNi Z ovLADovNY
14407252

16

ovLÁDANi SYSTÉMovÉHo POČÍTAČE Z ovLADovNY
14427100

17

RUČNÍ sPiNAč
04443433

18

PŘiDAvNÝ NożNi sPiNAć
04433764

19

Ks

Cena CZK bez

DPH

C.

DICOM INTERFACE
04435892
Síťové rozhraní (1000 BaseT) s následujícími integrovanými službami
DICOM:
DICOM Send (Posílání po síti DICOM): Odesílání obrazů po síti
DICOM.
DICOM Storage Commitment (StC): Zpětná vazba z archivu obrazů.
DICOM Query I Retrieve (Vyhledávánílnačítání): Stahování
archivovaných obrazů Z digitálního archivu nebo Z pracovní stanice.

Položka
č.

Popis

-

-

20

KS

DICOM Print (Tisk DICOM): Tisk obrazů prostřednictvím virtuální
filmové Stránky na laserové kameře DICOM.
DICOM Structured Report (Strukturovaná zpráva ve formátu DICOM.

DICOM RIS-Modality Worklist
04435926

1

Import dat pacienta/z vyšetření z externího Systému RIS/HIS pro Správu

pacientů pomocí funkce DICOM MWL (Modaíity Worklist).

21

DICOM MPPS
04491960
Zpětná vazba o Stavu vyšetření prostřednictvím funkce DICOM MPPS

1

(MOdality Performed Procedure Step (Krok procedury prováděný
modalitou)) do externího Systému RIS/HIS pro Správu pacientů.
DO Systému RIS mohou být přenášena dataI jako je povrchová dávka
Záření.

22

KLÁVESNICE SYNGO - angıická

1

14427095
Klávesnice pro Snadnou Obsluhu Se Speciáínimi Syngo tlačítky.

ROZVADĚČ A ZALOŽNÍ ZDROJ
23

ROZVADÉČ NV2 - 1001380150 FJ

1

CZ NV2
Speciální rozvadèč pro angiografická RTG pracoviště S proudovým
chráničem Včetně Zapínacích a nouzových tlačítek.

24

UPS pro nářadí, Stůl, Obrazový Systém

1

CZ UPS40
Náhradní zdroj pro ovládání obrazového Systému. uložení získaných datl
Včetně provozu monitorů a zabezpečení pohybů vyšetřovacího stolu a C
ramena po dobu min. 5 minut.

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

25

DOROZUMÍVAOÍ ZAŘÍZENÍ
cz 9901330
Obousměrné dorozumivací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou.

1

26

ocHRANA PROTI ZAŘENÍ PRO DOLNÍ ćAST TĚLA
cz 9909318

1

Ochrana proti Záření - část uchycená přímo na vyšetřovací Stůl
Síožená ze dvou částí (horní a Spodní).

27

OCHRANA PROTI ZAŘENÍ PRO HORNÍ čAST TĚLA

1

CZ 9901912
Pro Ochranu horní části těla proti rozptýlenému záření v oblasti, kde Se
pohybuje Vyšetřujíci pracovník, např. V průběhu intervenčních procedur.

28

VYŠETŘOVAcÍ SVĚTLO NA STROPNÍM ZAVÉSU
CZ 9901922
Na Stropním Stativu namontovaná lampa pro vyšetřujíciho1 pružně
nastavitelná Směrem k uživateli. pro diagnostiku a malé chirurgické
zákroky.

1

Cena CZK bez
DPH

Položka

Popis

Ks

29

OPÉRKA NOHOU
01153076

1

Polohovatelna lavička pro nástup pacienta ve svislé poloze.
30

DRŽÁK PRO INFUZE

1

04453739
Držák infuzních lahví Z nerezové oceliı s držadlem a 4 upevňovacími
kroužky.
31

DRŽÁK RUKY PACIENTA
14409421

1

32

KOMPRESNÍ PÁS

1

14417454
Kompresní pás ze Zářenl průhledného plastového pasu.
33

RAMENNÍ POPRUHY

1

04435710
Pro záření průhledné, vyztužené plastové popruhy pro vyšetřování
pacientů v Trendelendburgové poloze -20°a více.
34

DRŽÁK HoHou

1

04435728

EKG MONITOR
35

EKG monitor - VitaLogik 4500

1

CZ EKG
VitaLOgik transportní pacientsky monitor je Zařizenlmł které
svým jedinečným designem a vybavením splňuje nejnáročnější
potřeby v oblasti monitorovaní životních funkcí pacienta.

PRACOVNÍ STANICE
36

PRACOVNÍ sTANıcE + MONITOR 24“

1

Nezávislé diagnostické PACS pracovní stanice
HW + SW stanice včetné příslušenství a monitoru. licenci OS

Fujitsu CELSIUS W550/i7-67001'2x8C-EB DDR4.I 51 ZGB SSD I RWI
KBQOO+opL myš IWin10Pro

EIZO RadiForce MX242W
Barevný LCD monitor s rozlišením 2.3 megapixelu, automatickou regulaci
jasu a podsvícením s LED pro spolehlivé vysoký a trvaie Stabilní jas.
Zobrazení Odstínů Šedi s použitím tónových křivek DICOM.
Barevná paleta s 68 miliardami odstínů pro přesnou reprodukci barev S
hloubkou až 12 bitů.
37

Cena CZK bez

DPH

C.

MERGE eFiIm SOFTWARE
MERGE eFiIm Workstation je software pro praci s DICOM Snímky. který
je velmi dobře použitelný pro radioioga k popisu snímku i pro klinického
lékaře k jejich nahlédnutí.

1

Položka
č.

Popis

KS

TESTOVACÍ POMUCKA
38

TESTOVACÍ POMUCKA

1

CZ X190
Testovací pomůcka Pro - Digi fantom pro provádění Quałity Assurance
testy provozní Stálosti CR/DR systémů podle DIN 6868-13.
39

Předinstalační materiál - Artis zee MP

1

04443482
40

ZÁKAZNICKÁ DOKUMENTACE V ČESKÉM JAZYCE
14400095

cELKOvÁ NABÍDKA PŘÍSTROJE Artis zee multi-purpose
(pozice č. 1 - 40)

1

Cena CZK bez
DPH

Příloha č. 2
návrhu kupní Smlouvy

Podrobná Specifikace ceny
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