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SERVISNi SMLOUVA é. SC40603129
provadéni servisu (odborné L'Jeby a oprav) na zaﬁzeni:

Artis zee floor, vyrobni éislo: 137085, 5 pfisluéenstvim
Druh servism’ smlouvy: Performance TOP
I.

Smluvni strany
spoleénost:
sidlo:
zastoupena’:
bank. spojeni:

Siemens Healthcare, 5. r. o.
Siemensova 1, 1§5 00 Praha 5
Ing. Vratislavem Svoréikem a Ing. Karlem Kopejtkem,
jednateli spoleénosti
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as,

éislo Uétu:
109:
DIC:

2111696847/2700
04179960
CZO4179960

zapsana v obchodm’m rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, odd. C,

vloika 243166
/ dale jen ,,zhotovite|“ /

nézev zdravotnické organizace: Krajska zdravotni, as.
sfdlo:
zastoupena:
bank. spojeni:

Socialni péée 3316/12A, 401 13 Usti nad Labem
Ing. Petrem Fialou, generalnim Feditelem

é. Uétu:

160:

25488627

DIC:

CZ25488627

zapsané
Ida'le jen ,,objednate|“/
uzaviraji podle §2586 zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zakonik, v platném
znéni, tuto smlouvu o servisu (odborné Udriba a opravy)

ll. Rozsah a misto plnéni
1. Pfedmétem této smlouvy je poskytovénl' servisu - odborné Udriby a oprav zaFizeni
Artis zee floor (dale jen ,,Zaﬁ'zeni“), které je bliie specifikovéno v Pfiloze 6. 1 této
smlouvy. Servis provadény podle této smlouvy se vztahuje jen na souéésti Zafizeni
pfipojené za pfistrojom rozvadééem. Zhotovitel se zavazuje poskytovat servis
v souladu s touto smlouvou a objednatel se zavazuje Fadné provedené prace a
material od zhotovitele pfevzit a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel je dale povinen
bez zbyteéného odkladu oznémit zhotoviteli jakékoli zmény konfigurace Zafizeni.

Servis podle této smlouvy zahrnuje:

a)

provozni kontroly véech souéasti Zafizeni, ve smyslu odborné Udriby die §65
zakona é. 268/2014 8b., v platném znéni, véetné kontroly kvality zobrazeni,
kalibrace a nastaveni pfistroje, a to v pfedpoklédaném intervalu pﬁbliiné 1
mésic, s pFihlédnutim k provozu na Zafizeni,
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b)

opravy poruch a zévad Zafizeni, tj. uvedeni pristroje do stavu plné vyuiitelnosti
vzhledem k jeho technickym parametrﬁim,

c)

provadéni pravidelnych pfedepsanYch periodickych bezpeénostné-technickych
kontrol Zarizeni dle zékona é. 268/2014 8b., v platném znéni, a to 1x roéné,

d)

provédéni sluieb vzda'lené diagnostiky,

e)

kontrola elektrické bezpeénosti Zarizeni dle zakona 268/2014 5b., v platném
znéni, resp. revize dle §67 a 68 zakona é. 268/2014 8b., v platném znéni, pokud
se takové na Zarizeni vztahuji,

f)

provadéni aktualizace Zafizeni, dle vyrobcem vydanych Update pro toto zarizeni,

g)

dodévky a montai potrebnych nahradnich dill], véetné specialnich komponent —
Large Display, FlatDetector.

h)

dodavky spotrebnich vakuoch prk'J (RTG zaﬁé),

i)

dodavky spotiebniho materialu pro provédéni vyrobcem predepsané Udrz‘iby
Zafizeni (Preventive Maintenance),

j)

provédéni zkouéek dlouhodobé stability na zakladé zakona (3. 18/1997 8b., 0
mirovém vyuiivani jaderné energie a ionizujiciho zéfeni (atomovy za'kon) a o

zméné a doplnéni nékterych zakonﬂ, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬂ,
3.

Mistem plnéni je misto instalace a provozu Zarizeni' na adrese: Kardiologicka klinika
Krajské zdravotni, as. — Masarykovy nemocnice v Usti nad Labem, o.z. .

4.

Provedeni sluieb, které nejsou souéésti této smlouvy, bude predmétem zvléétniho
smluvniho ujednéni mezi zhotovitelem a objednatelem. Zhotovitel poskytne sluiby,
které nejsou souéésti této smlouvy na zékladé pfedchozi pisemné objednévky.

5.

Objednatei je povinen zajistit, aby servis a L'idribu pristroje neprovadéla Zédna jiné
osoba, nei zhotovitelem vyslovné uréena.

6.

Zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnﬂ pfedem uvédomi objednatele, respektive jeho

povérené pracovniky o terminu preventivni adriby. Objednatel je povinen poskytnout
potrebnou souéinnost, aby Zhotovitel mohl bez obtiii preventivni prohlidku Fédné
vykonat.

7.

Zhotovitel neni povinen dodat nahradni nebo spotrebni dil, napf. vakuovy prvek a

daléi spotrebniho materialu beplatné, pokud byl dle jeho zjiéténi pristroj nebo jeho
prisluéenstvi poékozeno nespravnou obsluhou (tedy obsluhou v rozporu s pokyny
vyrobce nebo zhotovitele) (3i zateéenim télnich nebo jinych tekutin.

8.

Dodévky nahradnich dili’i krytych touto smlouvou se nevztahuji na souéésti
spotrebniho charakteru, tedy takové, které podléhaji béinému opotrebeni, jako napf.
matrace, popruhy, radiaéni ochrany, spotfebni prisluéenstvi pro Sensis apod.

Ill. Cena a platebni podminky
1.

Sjednana cena za servis dle této je stanovena dohodou a to takto:

Roéni cena servisu a ddriby bez DPH
Roéni cena servisu a adriby vé. 21% DPH
Mésiéni cena servisu a adriby bez DPH
Mésiéni cena servisu a L'Jdriby v6. 21% DPH

1 835 000,00
2 220 350,00
152 916,67
185 029,17

Ké
Ké
Kc“:
Kc“:

2/12

SIEMENS-4.0
Healthineers
2.

Gene zahrnuje veékeré néklady zhotovitele souvisejici s provédénim servisu,
zejména néklady na dodévky a dopravu na’hradnich dilﬂ, vakuovy’lch prk: 3
detekénich prvkﬂ, vy’ménu a montéi néhradnich dill], pfipadna’ méfem’ a kontroly
nové instalovanych néhradnich diICI, mzdové néklady na préci technika, cestovni

néklady a ztrétovy éas servisniho technika.
K uvedenym ceném je pfipoétena DPH v zékonné vyéi ke dni zdanitelného plnéni.

3. Gene 23 servis Zaﬁzem’ dle této smlouvy bude objednatelem hrazena na zékladé
daﬁového dokladu — faktury (déle jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem 1 x
mésiéné.
4.

Lhﬂta splatnosti faktury je sjednéna nésledovné: fakturované ééstka musi byt
pfipséna na L'Jéet zhotovitele do 60 dni: od data doruéeni faktury. Faktura je uhrazena
okamiikem pﬁpséni fakturované ééstky na Uéet zhotovitele.

5. Faktura musi mit néleZitosti daﬁového dokladu dle pfisluénYch prévnich pfedpisﬂ.
Nebude-li faktura splﬁovat pfedepsané néleiitosti nebo bude—li fakturovéna
neodpovidajici ééstka, je Objednatel oprévnén fakturu zhotoviteli vrétit, pFiéemi lhﬂta
splatnosti stanovené v pfedchozim odstavci zaéiné béiet aé dnem doruéeni fédné

faktury objednateli‘ Dnem Uhrady se rozumi den pfipséni fakturované ééstky na Uéet
zhotovitele.
6.

Smluvni termin plnéni je pro zhotovitele zévazny pouze v pfipadé zaplaceni
pfedchozich splatnych faktur objednatelem. Termin plnéni se prodluiuje vidy o dobu,
po kterou byl Objednatel v prodleni se zaplacenim jakékoli splatné faktury vystavené

zhotovitelem. Zhotovitel je oprévnén pferuéit plnéni smlouvy do doby Uhrady
veékeryoh dluinych zévazkﬂ objednatele vﬂéi zhotoviteli.
IV. Préva a povinnosti objednatele
1.

Servisni pracovnici zhotovitele musi mit zajiétén volny pﬁstup bez jakS/chkoliv
omezeni k ZaFizem’, aby mohli provédét servis v prostoréch objednatele v terminech,
na kterych se 5 objednatelem konkrétné dohodnou.

2.

Je—li v této smlouvé uvedeno nebo z povahy véci vyplyvé, 2e Objednatel je povinen

poskytnout zhotoviteli souéinnost, neni Zhotovitel v prodlenl' s plnénim dle této
smlouvy v pﬁpadé nedostatkﬂ a prodleni v souéinnosti ze strany objednatele, avéak
pouze v rozsahu, v jakém neposkytnuti souéinnosti ze strany objednatele bréni
splnéni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je véak povinen objednatele na nedostatky v
souéinnosti neprodlené pisemné upozornit a vyzvat k népravé.

3. Objednatel je povinen nahlésit zjiéténé poruchy a zévady Zafizeni u zhotovitele bez
zbyteéného odkladu poté, co je zjisti pomoci téchto komunikaénich kanélﬂ, kde
specifikuje ZaFizenI’ a zévadu, které se vyskytla:

a)

emailem: medicinskvservis.cz@siemens.com (preferovany kanél)

nebo

b)

4.

telefonicky na éislo HOTLINE: 800 888 910 (nepfetriity provoz)

Objednatel je povinen zajistit, aby pﬁstroj byl uvolnén z provozu, resp. zpﬁstupnén k

provedeni stanovenych servisnich vykonﬂ bez éasovych ztrét na strané zhotovitele.
5.

Objednatel zajisti, aby bez souhlasu zhotovitele nebyl proveden Zédny zésah tFeti
osoby do pﬁstroje.
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V. Podminky provédéni servisu (odborné L'idriby a oprav) zhotovitelem
1.

Zhotovitel je povinen odstranit poruchy a zavady nahlééené zpﬂsobem ve smlouvé

uvedenym v téchto terminech:
a)

reakéni doba na nahlééenou zévadu je typicky do 30 minut, zahajeni diagnostiky

pomoci SRS do 4 hodin od nahlaseni poruchy.
b)

nastup na provedeni opravy do 12 hodin od nahléseni poruchy, nastupem se
rozumi i zaha’jeni diagnostiky s pouiitim vzdéleného pristupu, systému SRS
(Siemens Remote Service)

0)

doba opravy bez potreby nahradniho dilu, a to véetné diagnostiky, nesmi
pfeséhnout 48 hodin 0d nahlaseni poruchy, typicky je pristroj zprovoznén do 24
hodin.

d)

v pripadé potieby nahradniho dilu nepresahne doba opravy 72 hodin od
nahlaéeni poruchy, nebo je provedena ve Ihﬂté s objednatelem dohodnuté
s ohledem na povahu a rozsah servisniho zésahu. Typicky je v tomto pfipadé
pfistroj zprovoznén do 48 hodin od nahlaseni poruchy.

e)

reakéni éasy se poéitaji v pracovni dny vidy od 0:00 hod do 24:00 hod.
Tedy soboty, nedéle a statem uznané sva'tky jsou z termini] provedeni opravy
vyjmuty.

f)

plénovany servis a preventivni L'Jdribu je zhotovitel povinen provést ve lhﬁté
oznamené objednateli podle 6|. ll. odst. 6 této smlouvy, pripadné vjiné lhﬂté

dohodnuté s objednatelem v konkrétnim pripadé.
9)

WW stanovené v élénku 6|. V. odst. 1 této smlouvy se adekvétné prodluiuji o

dobu prodleni objednatele se zajisténim souéinnosti, spoéivajici zejména
v zajisténi pristupu pracovnikl‘] zhotovitele k pristroji, a to okamiité po prichodu
technika. V pripadé nefunkéniho vzdéleného pripojeni, zapfiéinéného

objednatelem, mfiie byt Ihiita na provedeni oprav priméfenym zpﬂsobem
zohlednéna.
h)

zhotovitel se zavazuje sledovat lhﬂty pro provadéni odborné Udriby Zarizeni a
pianovany servis Zarizeni provadét i bez vyzvy objednatele.

i)

na Zafizeni, ma po dobu Uéinnosti této smlouvy oprévnéni provédét servis pouze

osoba, které ma k tomu oprévnéni od zhotovitele.

VI. Udriba a servisni software
1.

Pokud je Zarizeni vybaveno aplikaéné programovym vybavenim zhotoviteie (dale jen
,,APV“), zavazuje se zhotovitel zajistit veskerou Udribu a aktualizace tohoto APV
v rémci této smlouvy. Tato smlouva se v Zédném pripadé nevztahuje na L'idribu a
aktualizace APV syngo.via a syngoplaza, jejichz Udriba je upravena jinym pravnim
vztahem.

Vysvétleni pojmﬂ: Aktualizace APV zlepsuje schopnosti Zafizeni. Upgrade APV
nabizi nové vlastnosti nebo schopnosti. Pokud uréity upgrade vyiaduje provedeni
Upravy nebo vyménu hardware, dohodne se zhotovitel s objednatelem na cené za
tuto L'Jpravu nebo vyménu hardware. Pokud bude upgrade vyiadovat skoleni
povéfenYch pracovnikﬁ objednatele, poskytne toto skoleni zhotovitel dle svého
platného ceniku. Objednateli na zakladé této smlouvy nevznika’ pravo na zajisténi
skoleni ze strany spoleénosti Siemens.

2.

Objednatei na zakladé této smlouvy nenabyva licenci k diagnostickému servisnimu
software, ktery zhotovitel pouiiva na servis Zarizeni. Servisni software je a zﬂstava
majetkem zhotovitele a objednatel je opravnén jej uiivat v souladu s podminkami

licenéni smlouvy na diagnostické materialy, pokud je uzavrena.
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VI. Sluiba vzdéleného pfistupu — Siemens Remote Service
1. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout pﬁstup k Zarizeni jak na misté samém,
tak prostrednictvim vzdéleného piistupu. Objednatel se zavazuje, 2e zhotoviteli

umoini pripojeni na Siemens diagnostické centrum (SRS) pro délkovy servis
Zafizeni. Vzdéleny pristup zhotovitele (SRS — Siemens Remote Service) na produkty
Siemens je realizovén pomoci VPN (lPSec) z DMZ Siemens pies WAN a2 na
koncovy bod u objednatele (FW ve vlastnictvi objednatele nebo Cisco router
Siemens). Déie je vyuiita LAN objednatele a2 k Zaﬁzeni. Jiné nei zde popsané VPN
pfipojeni (napf. openVPN) nelze pouiit z dCIvodu certifikace reseni na strané

Siemens.
2.

V piipadé servisnich sluieb provédénych prostfednictvim vzdéleného pristupu (SRS)

mé zhotovitel prévo pristupu k datﬁim, které jsou u objednatele v Zarizeni dostupné.
Jedné se predevsim 0 error logy, konfiguraéni nastaveni Zaiizeni aid.

3.

Zhotovitel pouiivé sluibu vzdéleného piistupu k pravidelnému monitoringu Zafizeni,
je povinen kontrolovat a udriovat toto spojeni funkéni a v pripadé zjiéténi probiémﬂ
s pripojenim je povinen zhotovitel o této skuteénosti neprodlené informovat
objednatele a obé strany poskytnou potrebnou souéinnost pro vyreéeni problému.

VII. Trvéni smlouvy
1.

Tato smlouva je uzavrena na dobu 5 lets L'iéinnosti od podpisu obou smluvnich stran.

2.

Smlouva mtiie bYt predéasné ukonéena na zékladé dohody obou smluvnich stran
nebo vypovédi jedné ze smluvnich stran bez uvedeni dﬂvodu. vypovéd‘ musi byt
podané pisemnou formou a doruéené doporuéenym dopisem. vypovédni lhﬂta je 6
mésicﬂ a zaéiné béiet od prvého dne mésice nésledujiciho po mésici, v némi byla
pisemné vypovéd’ doruéena smluvni strané.

VIII. Oznémeni o ukonéeni servisni podpory
1.

Pokud zhotovitel veiejné pisemné oznémi, ie od uréitého data jii nebude nabizet
servisni podporu na uréité presné specifikované poloiky nebo éésti Zarizeni nebo 2e
od uréitého data nebude poskytovat uréitou sluibu, at'jii z dﬂvodu nedostupnosti

néhradnich diIL‘] nebo z jakychkoliv jinych dﬂvodﬂ (déle jen ,,Oznémeni EOS“ (= end
of support», sjednévé se, 2e pokud je takovéto Oznémeni EOS doruéeno objednateli
nejméné dvanéct (12) mésicﬂ piedem, je zhotovitel na zékladé tohoto Oznémeni
EOS oprévnén (i) bud‘jednostranné smiouvu ukonéit nebo (ii) vyjmout dotéené
Zarizeni, jeho éésti, moinosti nebo prvky z plnéni dle této smlouvy. Pro vylouéeni
pochybnosti se sjednévé, 2e kaédé takovéto zména smlouvy bude zohlednéna ve

sjednané cené plnéni.
2.

Zhotovitel prohlasuje, 2e po dobu Uéinnosti smlouvy, tj. nejméné do konce roku 2021
bude schopen zajistit néhradni di a dalsi materiél potrebny pro servis Zarizeni.
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IX. Odpovédnost za (1i a jeji néhrada
1.

Smluvni strany se v souladu 3 § 2898 obéanského zékoniku dohodly, 2e celkovy

rozsah odpovédnosti spoleénosti Siemens vﬂéi objednateli za (1i na jméni (ékodu),
které objednateli v souvislosti s plnénim této smlouvy vznikne, je omezen do vyée

100% celkové sjednané ceny dle této smlouvy (bez DPH) za 1 rok. Smluvni strany se
dohodly, 2e nebudou poiadovat néhradu za uély zisk a jiné formy nepfimé éi
nemajetkové iy. Smluvni strany se déle dohodly, 2e se L'Ijma nahrazuje pfednostné
v penézich e 2e pFipadné smluvni pokuty (3i jiné sankce hrazené objednateli
zhotovitelem se zapoéitévaji na na’hradu iy v plné vyéi. Limitace néhrady (iy se

nepouiije v pfipadech l'iy zpﬁisobené v dﬂsledku hrubé nedbalosti 6i Umyslu ze
strany spoleénosti Siemens nebo v pfipadé l’iy zpﬂsobené élovéku na jeho
pfirozenych prévech. Smluvni strany se dohodly, 2e promléeci Ihﬂta pro uplatnéni

néroku na néhradu Ujmy trvé 1 rok.
2.

Smluvni strana neni odpovédné za poruéeni smluvnich nebo zékonnych zévazkﬂ
podle této smlouvy, pokud k poruéeni smluvnich nebo zékonnych zévazkﬂ doélo
v dﬁsledku okolnosti vyluéujicich odpovédnost. Za okolnosti vyluéujici odpovédnost
se povaiuje pfekéika, jei nastala nezévisle na vﬂli povinné strany a bréni ji ve
splnéni jeji povinnosti, jestliie nelze rozumné pfedpokla’dat, 2e by povinné strana tuto
pfekéiku nebo jeji nésledky odvrétila nebo pfekonala, a déle, ie by v dobé vzniku
zévazku tuto pfekééku pfedvidaia. Odpovédnost nevyluéuje pfekéika, které vznikia
teprve v dobé, kdy povinné strana byia v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo

vznikla zjejich hospodéfskych pomérﬂ.

3. Omezeni odpovédnosti za (1i se vztahuje rovnéi na pracovniky a subdodavatele
spoleénosti Siemens.

X. Sankce
1.

V pﬁpadé prodleni zhotovitele se zahéjenim servisniho zésahu je objednatel
oprévnén poiadovat smluvni pokutu ve vyéi 5 000,— Kc": 2a kazdou zapoéatou hodinu.

2. V pfipadé 2e dojde k pfekroéeni lhﬂt pro dobu opravy od nahiééeni poruchy, je
objednatel oprévnén poiadovat smluvni pokutu ve vyéi 50 000,- Kc“; za kaidy
zapoéaty den.

3.

vyée smluvni pokuty je omezena do Wée max. 2 mésiénich plateb bez DPH.

Za prodleni zhotovitele s odstranénim vady se nepovaiuje, je-li Zaiizeni po zésahu
zhotovitele éa'steéné funkéni a jsou-li Zafizenim provédéna béiné vyéetfeni pacientﬂ.
5. V pfipadé prodleni objednateie s unradou faktury zhotovitele vystavené die této
smlouvy je zhotovitel oprévnén Uétovat smluvni pokutu ve vyéi 0,05 °/o z dluiné

ééstky za kazdy zapoéaty kaiendéfni den prodleni.
6.

7.

Splatnost penalizaéni faktury, kterou jsou druhé strané vyL'Jétovény smluvni pokuty (3i
L'Iroky z prodleni, éini 60 dnfi ode dne jejiho doruéeni druhé strané.

Plnéni vyée uvedenych sankci je moZné protiplnénim napf. dodévkou spotfebniho
pfisluéenstvi uvedeného v Ezlénku ||., odst.8.

8.

Objednatel je povinen uhradit véechny néklady spojené s opravou Zafizeni, které:

a)

bylo poékozeno poiérem, havérii, nesprévnym pouiitim, zneuiitim, nedbalosti,
nesprévnou aplikaci nebo provedenou Upravou, provozovénim Zafizeni
v rozporu s pokyny eobce, provozovénim ZaFizeni v nevhodnych provoznich
podminkéch a prostfedi nebo které bylo poékozeno v dﬂsledku jiné skuteénosti,
kterou nemohl zhotovitei nijak ovlivnit;
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b)

je vadné z dﬂvodu neoprévnéného pokusu objednatele nebo jakékoli tfeti osoby
Zafizeni opravit, pfemistit, provést L'Jdribu, servis, doplnit nebo ménit Zaﬁ’zeni

nebo z dﬂvodu montéie a/nebo pouiiti VS/robcem neschvélenych néhradnich
dilﬂ, Zafizeni nebo software bez pfedchoziho pisemného souhlasu zhotovitele;

c)

mé poruchu z dﬂvodﬂ, které souvisi se Zaﬁzenim, dI'Iy nebo software od jiného
vyrobce, a to véetné problémﬂ s datovou siti u objednatele;

d)

je vadné z dvodu opravy nebo servisu Zafizem’ provedeného objednatelem
nebo tfetl' osobou pied uéinnosti této Smlouvy.

Objednatel je déle povinen uhradit néklady zhotoviteli spojené s prostoji a éekénim za
néi zhotovitel nenese odpovédnost.

XI. Odstoupeni od smlouvy, pferuéeni plnéni
1. Objednatel je oprévnén odstoupit od této smlouvy v pﬁpadé prodleni zhotovitel
s plnénim dle této smlouvy po dobu deléi jak 45 dni.
Zhotovitel je oprévnén odstoupit 0d této smlouvy v pfipadé prodleni objednatele
s platbou, jei je deléi nei 45 kalendéfnich dni.
Smluvm’ strana je také opra’vnéna odstoupit od smlouvy pokud:

a)

bylo pfisluénym insolvenénim soudem vydéno rozhodnuti o Upadku druhé

smluvni strany,

b)

byl pfisluénym insolvenénim soudem zamitnut névrh na vydéni rozhodnutl' o
Upadku, a pro nedostatek majetku druhé smluvni strany,

c)

byl bezvy’tsledné (pro nedostatek majetku) veden vykon rozhodnuti nebo exekuce
na majetek druhé strany.

V pfipadé ukonéeni této smlouvy odstoupenim nékteré ze smluvnich stran, a bylo-Ii
jii pied timto odstoupenim plnéno ze strany zhotovitele, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli pomérnou éést sjednané ceny dle této smlouvy splatnou ke dni L'Jéinnosti
Odstoupeni. Takto vypoétené cena je splatné ve IhClté 14 dni od data vystaveni
daﬁového dokladu zhotovitelem.

Odstoupenim od této smlouvy nejsou dotéené ustanoveni, které ze své podstaty maji

trvat i po ukonéeni Uéinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je oprévnén pr’eruéit plnéni dle této smlouvy jestliie:

a)

Objednatel neschvélijakékoli podklady nebo neuhradi jakoukoli splatnou fakturu
nebo jinak poruéi tuto smlouvu a z ni vyplyvajici povinnosti, je zhotovitel
oprévnén oznémit objednateli, 2e poiaduje odsouhlaseni takového dokumentu,
uhrazeni faktury nebo ph’padné specifikuje poruéeni smlouvy a poiaduje od
objednatelejeho népravu. Jestliie objednatel neodsouhlasi dokumenty, nezaplati
fakturu nebo nepfedloéi dCIvody pro odepfenl' takového souhlasu nebo neuéini
népravu poruéeni smlouvy nebo kroky k népravé poruéeni smlouvy do étmécti
(14) dni] 0d pﬁjeti oznémeni zhotovitele nebo

b)

zhotovitel neni schopen plnit své zévazky podle smlouvy z jakéhokoli dﬂvodu,
ktery Ize pfiéist objednateli, véetné, ale bez omezeni, nezajiéténi pfistupu na

misto plnéni, je zhotovitel oprévnén uplynutim étrnécti (14) dnﬂ od doruéeni
oznémeni objednateli, pferuéit plnéni véech nebo jakychkoli svych zévazkﬂ podle
smlouvy nebo omezit jejich plnéni.
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7.

Je-Ii plnéni zévazkﬂ zhotovitelem pferuéeno nebo omezen postup provédéni sluieb

podle pfedchoziho odstavce, bude Ita na dokonéeni sluiby pfiméfené prodlouiena
a veékeré vicenéklady nebo vydaje vzniklé zhotoviteli v dﬂsledku takového pferuéeni
nebo omezem' uhradi objednatel zhotoviteli navic ke smluvni cené za sluiby, s
vyjimkou pﬁkazﬂ k pferuéeni nebo omezeni postupu z dﬂvodﬂ prodleni zhotovitele

nebo poruéeni smlouvy zhotovitelem. Bude—li pferuéem’ z VS/ée uvedenf/ch dﬂvodﬁ
trvat déle nei 30 dnﬂ, je Zhotovitel oprévnén po predchozim upozornéni objednatele
odstoupit 0d smlouvy.

XII. Rezervaéni klauzule
1.

Zhotovitel neni povinen plnit tuto smlouvu, pokud takovémuto plnéni bréni jakékoli
pfekéiky vyplyvajici z nérodm’ch nebo mezinérodnich pfedpisﬂ z oblasti préva
mezinérodniho obchodu, anebo na zékladé embarg éi jinyoh sankci.

XIII. Mléenlivost
1.

Smluvni strany timto souhlasné prohlaéuji, 2e nepovaiuji za poruéeni ochrany
obchodniho tajemstvi 6i ochrany dﬂvérm’Ich informaci situace, pokud smluvni strana
poskytne v rozsahu nezbytné nutném dﬂvérné informace dle této smlouvy svym
prévnim, Uéetnim nebo daﬁovym poradcﬁlm, za pfedpokladu, 2e jsou tyto osoby

vézény zékonnou nebo smluvni povinnosti mléenlivosti aIespoﬁ v rozsahu
stanoveném v této smlouvé.

2. Zhotovitel je déIe oprévnén informace jakkoli vyplyvajici éi souvisejici se smluvm’m
vztahem zaZenYm touto smlouvou sdélovat mezi jednotlivymi (":Ieny koncernu
zhotovitele, jakoito podnikatelského seskupeni ve smyslu ustanoveni § 79 zék. (3.
90/2012 8b., 0 obchodnich korporacich (déle jen ,,koncern“), kterého je Zhotovitel
souéésti. Pﬁpadné sdélovém’ takovych informaci v rémci koncemu je nezbytné
pfedevéim pro vykon vnitrnich auditﬂ, které jsou v rémci koncernu jako mezinérodni
skupiny pravidelné uskuteéﬁovény. Sqvni strana se zavazuje dbét na to, aby
dochézelo k takovému sdélovéni téchto informaci pouze v rozsahu nezbytné nutném
pro zajiéténi L'Jéelu, pro ktery maji byt tyto informace v rémci koncernu sdéleny.

XIV. Ostatni ustanoveni
1.

Zhotovitel se zavazuje zachovévat dle zékona é. 101/2000 8b., 0 ochrané osobnich
Udajﬂ, ve znénl' pozdéjéich predpisﬂ, mléenlivost o osobnich Udajich a o
bezpeénostnich opatfenich, jejichi zverejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich
L'Jdajﬂ, a to i po ukonéem’ plnéni smlouvy, v pfipadé jejI'ho ukonéem’ dohodou,
odstoupenim 0d ni ("3i v9povédi.

2.

Zhotovitel timto udéluje souhlas se zverejnénim této kupni smlouvy v souladu s
povinnostmi objednatele, jakoito subjektu povinného dle zékona é. 106/1999 8b., 0
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich predpisﬂ.

3.

Tato servisni smlouva bude v uplném znéni uverejnéna prostrednictvim registru
smluv postupem dle za’kona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch L'Iéinnosti
nékterych smluv, uverejﬁovéni téchto smluv a o registru smluv, a to s vyjimkou
informaci uvedenSIch v él. XIII bod 1 této smlouvy. Smluvni strany se dohodly na tom,
2e uverejnéni v registru smluv provede objednatel.

4.

Tato smlouva, véetné jejl' priloh a dodatkﬁ. pfedstavuje L'Iplnou dohodu smluvnich
stran ohIedné jejiho predmétu a nahrazuje veékeré predchozi i souéasné Ustni i
pl'semné prohlééeni nebo sdéleni smluvnich stran. Tuto smlouvu Ize ménit a
doplﬁovat pouze pisemné na zékladé éislovaného dodatku podepsaného obéma
smluvnl'mi stranami. Smluvni strany se vyislovné dohodIy, 2e ustanoveni § 564
obéanského zékoniku pro jejich smluvni vztah vyluéuji.
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5.

Zédné ze smluvm’ch stran neni oprévnéna postoupit préva a povinnosti vyplSIvajici
z této smlouvy na tfeti stranu bez souhlasu druhé smluvm’ strany. Strany sjednévajl',
ie zhotovitel je oprévnén postoupit préva a povinnosti z této smlouvy na spoleénost
Siemens Healthcare GmbH p0 pfedchozim pisemném oznémeni objednateli.

6.

Je-li nebo stane-Ii se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné 6i neUéinné, nedotyké
se to ostatnich ustanoveni této smlouvy, které zﬂstévaji platna’ a L’Jéinné. Smluvni
strany se v tomto pﬁpadé zavazuji dohodou nahradit takové ustanoveni novS/m, které

nejlépe odpovidé pﬂvodné zamyélenému ekonomickému Uéelu pﬂvodniho
ustanoveni. Do té doby plati odpovidajici Uprava obecné zévaznych prévnich

pfedpisﬂ Ceské republiky.
7. Tato smlouva a pra'vni vztahy z ni vyplyvajici se Fidl’ prévnim Fédem Ceské republiky.
Neni—li uvedeno jinak, Fidi se prévni vztah mezi smluvnimi stranami zejm.
ustanovenimi zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich

pfedpisﬂ. Smluvm’ strany vyslovné vyluéuji pouiiti § 1726, § 1728, § 1729 a § 1751
obéanského zékoniku. Ve vztazich mezi stranami vypIS/vajl'cich z této smlouvy nemé
obchodni zvyklost pfednost pfed ustanovenimi zékona, jei nemaji donucujici L'Jéinky.

8.

Véechny spory vzniklé v souvislosti nebo na zékladé této smlouvy se strany

pfednostné zavazuji Feéit smirem. V pﬁpadé, 2e nelze doséhnout urovnéni, budou
spory rozhodovény pﬁsluénym soudem.

9.

Objednatel je oprévnén uéastnit se servisniho zésahu ("3i preventivni prohlidky
zhotovitele a provédét prﬂbéinou kontrolu plnéni smluvnl'ch povinnosti.

10. Zhotovitel dodé objednateli neprodlené po provedené opravé pisemnou zprévu o
pﬁéiné poruchy systému, pokud si ji objednatel vyiéda’.

11. Zboii oznaéené jako ”AL nestejné jako N" je uvedené ve v9voznim seznamu EU a
proto podléhé evropskym nebo nérodnim vyvoznim povolenim v okamiiku vyvozu 2
EU. Zboii oznaéené jako "EKN nestejné jako N" je uvedené v nérodnich vyivoznich
seznamech a proto podléha’ pfi vyvozu nérodnim vyvoznim pfedpisﬂm. Zboél'
oznaéené jako "ECCN nestejné jako N" je uvedené v ,,U.S. Commerce Control List“, a
proto podléhé reexportnim povolenim USA. Dokonce i na materiél bez oznaéem’ nebo
s oznaéenim "AL:N/EKN: N" nebo "ECCN:N" maze byt povoleni vyiadovéno dle
koneéného pouiiti a mista kde bude zboil' pouéivéno.

12. Zhotovitel neustéle pracuje na zlepéovéni svy’Ich sluieb. Z dﬂvodu optimalizace
dostupnosti servisnich sluieb a zvyéeni kvality je nutné, aby byl zajiétén pﬁstup
k uréitym technickym datﬂm uloienYm v Zafizeni. Objednatel timto dévé spoleénosti
Siemens Healthcare trvale souhlas s pouzivénim dat neosobni povahy, jako jsou
parametry pfistroje, parametry vyikonu a ostatni ryze technické informace, které jsou
v téchto datech neosobni povahy obsaiené, a to vyhradné k vlastnimu obchodnimu
vyuiiti zhotovitele (napf. pro daléi VYVOj vyrobkﬂ a sluieb), a to bez jakjlchkoli

éasovych, mistm’ch nebo obsahovych omezeni.
XV. Zévéreéné ustanoveni

1.

Osoby oprévnéné jednat jménem objednatele v technicch zéleiitostech a zejména
oprévnéné k nahlaéovéni servisnich zésahﬂ jsou:

.

pfednosta kliniky, Prof. MUDr. Pavel Cervinka,
gavel.cervinka@kzcr.eu, tel. 477 117 886

-

vedouci OZT, ing. Radek Broi,
radek.broz@kzcr.eu, tel. 733 756 632

.

vrchni sestra, Kvétoslava Hlavaté,
kvetoslava.hlavata@kzcr.eu, tel. 477 112 644
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2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé ze smluvnich stran
obdrii po jednom vyhotoveni.

3. Smluvni strany timto prohlaéuji, 2e obsah této smlouvy fédné zvéiily, jeji 0e text
pfeéetly a pochopily, a 2e ji uzaviraji o své vﬂli a za pfiméfenych, nikoli jednostranné
nevyhodnych podml'nek. Uvedené skuteénosti smluvni strany stvrzuji svymi podpisy.

,
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Pﬁlohy: Pfiloha (3. 1

Specifikace Zafizeni

Siemens Healthcare, s.r.o. @
Siemensova 1
155 00 Praha 5
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Pfiloha 6. 1: Specifikace Zafizeni:

1. Angiografické linka Artis zee floor
Artis zee floor

lntervenéni kardiologie
Dsa/dr pro kardio systémy
Kardio reiim
Dsa s nizkou dévkou pro kardio systémy

Clear stent
Megalix cat plus + clona kard
Digitalni plochy detektor 20x20

Vyéetrovaci pacientsky still
Pacientska deska kard/ matrace

Noini spinac': bezdrétovy
Pojizdny stropni monitorovy stativ 3 Large display 56”
Ld mdm — kontroler 9 vstupu
Ace kabelovy set
Monitow do ovladovny dvi 2xbwd-19 (live +ref)
Védecké Iva
Védecké qca
Rozéifem’ paméti
Carevision
Careprofile
Careposition
Fluoro loop
Automap

Iz3d
Multispace.f
Dicom interface (send, storage commitment, query/retrieve, print)

Dicom ris-modality worklist
Dicom mpps
Dria’k pfisluéenstvi
Driak rukou

Interface pro ovladani pfistroje z ovladovny
Ovladani systémového pocitaée z ovladovny
Ruénisphaé

Pfidavny noZni spinac”:
Interface — ovladani injektoru z ovladovny
Emergency stop modul
KQvesmcesyngo
Sengsxphﬁeﬂace

Ekg interface
Ekg synchronizace

14417015
14417017
14417116
14417020
14405169
14427271
14409413
14414427
14427088
14402094
14402010
14411258
14427248
14417075
14407170
04435868
04435843
14407185
04435819
04435827
04435835
14411163
04435801
14411335
04443516
04435892
04435926
04491960
04443169
04443177
14407252
14407205
04443433
04433764
04443615
14409444
14407176
14409259
14409462
04435173
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2. Katetrizaéni laboratof pro angiolinku axiom Sensis xp lite
Axiom sensis xp hemo lite
Sensis xp startovaci sada — vitélni funkce
Startovaci sada CO thermo (n)

Startovaci sada — tlakové komﬂrky
Tlakova komﬁirka memscap 844 (n)
Klévesnice a mys
Ekg standardni kabelovy set - iec1

Ekg transparentm’ kabelovy set - iec1
Artis interface sw data + dalkové ovladéni
Monitory do ovladovny dvi 2xcol-19
Sensis xp interface large display
Standby power ups 220-230v pro sensis
Hp laser printer 230v
Dicom his/ris work list
Sensis xp software

04482480
14405106
14409488
14409489
14409491
04482605
14402102
14402104
14405121
04483108
144017207
04482829
04482852
14417255
14417313

3. Pfislusenstvi
Diagnostické pracovni stanice s Dicom pripojenim - 3 ks
Acom.pc 6.0 pracovni stanice s Dicom pripojenim
PC hardware

Monochromaticky plochy tft monitor 18"
Lv analf/zy
Védecké qca
Ups pro néi’adi, stﬁl a obrazovy systém
Intercom - dorozumivacl zafizeni
Driék infuzi
Driak ruky pacienta
Vyéeti'ovaci svétlo na stropnim stativu

3x 04499039
3x 04422155
3x 14402033
04435868
04435843
cz up520
04430133
04453739
04435678
029901021
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