KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a násl. Občanského zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů
mezi:
Olympus Czech Group, S.r.o., člen koncernu
Evropská 176/16, 160 41 Praha 6
Se Sídlem:

IČ;
DIČ:

27068641
(3227068641

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93921
bankovní Spojení:
UniCredit Bank a.S., č.ú.: 2105630382/2700
zastoupená:
Kontaktní osoba:

lng. Pavlem Kasalem, lng. Ivo Lukešem, Ondřejem Typoltem,

Janem Podlipným - prokuristy

Ing. Stanislav Baxa, tel.: 702 176 220,

e-mail: Stanislav.baxa@olympus.cz

(dále jen „prodávající“)
a

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

IČ: 25488627
DIČ; (3225488627

zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka

1550

bankovní spojení: ČSOB, a.S., č.ú. 269111838/0300
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem Společnosti
Kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: Sekretariatg'aìkzcreu
Kontakt ve věcech Soutěže: lng. Václav Štyvar, tel: 477 117 901, 731 535 687 e-mail:
vaclav.Stﬂar(à)kzcr.eu
Kontakt ve věcech technických: Ing. Radek Brož, tel: 478 033 431, 733 756 632 e-mail:
radekbrozçćìkzcneu
(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označení rovněž jako „smluvní strana“ či Společně jako
„smluvní Strany“.
Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní Smlouvu na Základě výsledku výběru nejvhodnější
nabídky na veřejnou zakázku na dodávku „Dodávka zdravotnických přístrojů - 2016“ Zadanou
podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, ve Znění pozdějších předpisů.

I.

Předmět smlouvy
Učelem této Smlouvy je, v Souladu S podmínkami této veřejné zakázky, nákup níže uvedeného
předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu.

Prodávající Se touto smlouvou Zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě
S odpovídajícím příslušenstvím a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a to k:
- laparoskopická věž Olympus vč. příslušenství

spolu
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(dále jen přístroj nebo Zboží) a kupující se na Základě této Smlouvy zavazuje Zboží převzít a
zaplatit prodávajícímu Za dodané Zboží kupní cenu Speciﬁkovanou v čl. II. této Smlouvy.
Předmětem Smlouvy je i:
- úprava pracoviště pro instalaci a řádný provoz nabízeného přístroje v Souladu Se Zadávací
dokumentací včetně jejich příloh,
-

-

montáž,
instalace,
uvedení Zboží do provozu,

provedení všech přejímacích a provozních testů dle platné legislativy a provedení

příslušných revizí,

instruktáž Zdravotnických pracovníků a pracovníka oddělení Obslužných klinických
činností (dále jen „OOKC“), včetně opakovaných instruktáží Zdravotnických pracovníků
v průběhu Záruční doby,
~ předání dokladů dle čl. Ill. této smlouvy a dále Záruční Servis dle níže uvedených
podmínek
- Záruční Servis
- likvidace obalového materiálu.
Přesná specifikace Zboží je uvedena v příloze č. 1 (technická specifikace prodávajícím nabízeného
Zbožı) této Smlouvy a Prodávající prohlašuje, že Splňuje všechny podmínky zadávací
dokumentace k této veřejné ZakáZce.
Prodávající se Zavazuje dodat Zboží nové, nerepasované a nepoužité. Pro předání dodávaného
plnění bude využita příloha č. 3 (předávací protokol).

Il.

b)

,_n

Kupní cena zboží
Kupní cena Zbožíje 1,140.155,- Kč bez DPI-l, l,379.587,- Kč vč. DPH ve výši 21 %.

Ke kupní ceně dle čl. ll. bod l. této Smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění
Zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu S právními předpisy nese odpovědnost
prodávající. Cena S DPH uvedená v bodě l je pro účely smluvního vztahu pouze indikativní.
Kupní cena bez DPH je cenou nepřekročitelnou a je cenou konečnou.
Kupní cena bude kupujícím uhrazena na Základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
prodávajícím. Daňový doklad musí být vystaven v Souladu s ustanovením § 28 a musí Splňovat
další náležitosti vedle náležitostí dle ustanovení § 29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani Z přidané
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zejména pak:

-IČ

-den splatnosti,

-označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní

>19"

a variabilní Symbol,
-odvolávka na smlouvu,

-razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
-soupis příloh.
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn
Zaslat ho ve lhůtě Splatnosti Zpět prodávajícímu k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení. V
takovém případě počíná lhůta Splatnosti běžet Znovu od opětovného Zaslání náležitě doplněného či
opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české
měně.
Kupující neposkytne prodávajícímu Zálohu na kupní cenu.
Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání Zboží kupujícímu a provedení
veškerých úkonů uvedených v článku IIl odst. 2.
Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na Základě řádného protokolu o
předání Zboží podepsaného oběma Smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího,
který je uveden v Záhlaví této Smlouvy. Za Zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní
ceny na účet prodávajícího uvedený v Záhlaví této Smlouvy.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na
užívání Software, které jsou předmětem plnění této Smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako
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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 licence na užívání
Software deﬁnovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde O
licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM také jejich
cenu. Nesplnění této podmínky je důvodem k vrácení faktury prodávajícímu k přepracování.

Lhůta Splatnosti nové faktury Začíná běžet dnem prokazatelného převzetí nové faktury kupujícím.
III.

1.

Doba a místo plnění
Prodávající Se Zavazuje předat zboží kupujícímu do 8 týdnů po podpisu kupní Smlouvy oběma
Smluvními Stranami. O termínu dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky
kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven
pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Petr
Novák, tel.: 602 494 811, email: petr.novak@olympus.cz. Pověřeným zástupcem kupujícího je
pracovník OOKC:
I /
,V
_ „ „

1) .Ĺ/.ˇÍü'fë HÉĹTřm/i
tel' 7/72 75b z i) , email/'14707 '/ÍŰTÉŰM àkšš'lffxíé', nebo
2) .7. 07.7.47 ÍÉÍ..ÍÍ.Ě'.Č'/f:'ľ7. 75 ."Š-..„tel: 9/296.5.31.7 .il-...., email: 1.0.›.?3.'Z.-?.:../.7.‹":1.“./.'.C.[Z.IL'./.'.**CŰL'IL'

2.

nebo jiný pověřený pracovník kupujícího.
Za předání Zboží Se považuje:
jeho dodání na adresu:
a.

Krajská Zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín 2,

b.
c.

Gynekologicko-porodnické oddělení
úprava pracoviště pro instalaci a řádný provoz nabízeného přístroje, jeho montáž,
instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů a zkoušek dle platné
legislativy,
instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka OOKC kupujícího (dle § 61 Zákona č.
268/2014 Sb., o Zdravotnických prostředcích a o Změně Zákona č. 634/2004 Sb., o

správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této

3.

4.
5.

instruktáži,

d.

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. č. 268/2014 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v případě Zboží Se zdroji ion. záření i dokumentaci dle Zákona č.
18/1997 Sb., atomový Zákon a prováděcích předpisů Zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb.,

e.

podpis předávacího protokolu oběma pověřenými Zástupci obou smluvních Stran (dále

O radiační ochraně v posledním znění,
též „předání Zboží“).

Zvláštní požadavky:
Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému
a.
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.) k
veškerému Softwarovému 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

případě, Že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede Zboží do provozu

Sám, nebude mu ze Strany prodávaného poskytnuta záruka Za jakost Zboží.
Předávací protokol musí být podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není plnění
dodávky považováno Za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.
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IV.

...a

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží
. Nebezpečí škody na Zboží přechází Z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání Zboží (viz
článek III. Odst. 1). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání Zboží Z důvodu
nepřipravenosti na Straně kupujícího (tj. Zejména nepřipravenost na instalaci dodávky Zboží),
přechází nebezpečí škody na Zboží Z prodávajícího na kupujícího jeho odevzdáním kupujícímu.
2.
Vlastnické právo ke zboží dle této kupní Smlouvy přechází na kupujícího předáním Zboží (viz čl.
III. Odst. 1,2 této Smlouvy).

V.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Záruka za jakost
Prodávající Se Zavazuje dodat kupujícímu Zboží v kvalitě, jež bude v Souladu s příslušnými
platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i
v zemi výrobce zboží.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná

běžet Ode dne následujícího po předání zboží.

Prodávající se Zavazuje v rámci záruky provádět Opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a
Závad Zboží tj. uvedení Zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět
dodávky všech náhradních dílů a provádět Standardní vylepšení Zboží dle pokynů výrobce.
Záruka Se nevztahuje na vady Zboží Způsobene' kupujícím v rozporu S návodem k použití zboží.
Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného
zboží po celou Záruční dobu. Stejně tak poskytne prodávající Spotřební materiál potřebný projím
prováděný servis a pravidelnou údržbu, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a
validace dle tohoto článku. Cena Za tento materiál je v potřebném množství a kvalitě po celou
záruční dobu již Zahmuta v kupní ceně dle článku II. této Smlouvy.
V případě uplatnění reklamace Zboží Se prodávající Zavazuje, že doba nástupu Servisního technika
na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení Závady prodávajícímu. Kontaktní údaje
prodávajícího pro účely hlášení Závad: Olympus Czech Group, s.r.o., Servis ZT, Evropská
176/16, 160 41 Praha 6, tel.: 221 985 392-4, email: Serviszt@olympus.cz.

Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 72 hodin. Lhůta pro odstranění vad Začíná plynout ode
dne telefonického nahlášení Vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením.
8. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady
prodávajícímu Splnit či nebude možné dodržet lhůtu pro poskytnutí náhradního zboží, může být
kupujícím písemně poskytnuta další přiměřená lhůta. O hledisku, Zda charakter, Závažnost a
rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, Stejně tak o délce další lhůty rozhoduje kupující.
9. Prodávající Se Zavazuje, že v případě, Že nebude možné opravit Zboží na místě kupujícího do 3
pracovních dnů od nahlášení Závady kupujícím, poskytne prodávající kupujícímu nejpozději do
24 hodin po uplynutí lhůty k opravě až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní Zboží, a to
bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního Zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
10. Smluvní Strany Se dohodly, že záruční doba Se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi
nahlášením a odstraněním závady.
11. Prodávající se Zavazuje provádět v době Záruky bezplatně:
- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace,
- odbornou údržbu (periodické 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. 18/1997
Sb. ve Znění pozdějších předpisů,
- náhradní díly a Spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek
poskytne prodávající bezplatně
12. Prodávající Se Zavazuje v rámci Záruky určit a Sledovat termíny odborné údržby (periodických
bezpečnostně technických kontrol) dle Zákona č. 268/2014 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly 0
výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi oddělení obslužných
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klinických činností kupujícího. Po uplynutí Záruky termíny každoročních prohlídek bude Sledovat
Za kupujícího pracovník OOKC.
13. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci Se Servisnim technikem je technik Zdravotnického
pracoviště a OOKC, Ze Strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace
pověřenými pracovníky Zdravotnického pracoviště a OOKC.

VI.

Sankční ujednání
Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu Zboží 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, Zavazuje Se prodávající Zaplatit kupujícímu
Smluvní pokutu 0,2% Z kupní 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. 7 a náhradní Zboží nebylo
poskytnuto ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 9, je kupující oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve
výši 0,2 % Z kupní ceny bez DPH Za každý kalendářní den až do opravy zboží.
Uplatněním Smluvní pokuty není dotčeno právo Stran na náhradu škody, ani právo na odstoupení
od Smlouvy v Souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník a zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných Zakázkách.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy
Tato kupní Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních Stran, či Odstoupením Od Smlouvy.
Kupující je oprávněn od této kupní Smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti Z důvodu
podstatného porušení Smluvních povinností prodávajícím, nebude-li Závadný Stav vyvolaný
porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté vpředchozí
písemné výzvě.
Smluvní Strany jsou povinny vypořádat Si vzájemná práva a Závazky v Souladu S ustanoveními
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

VIII.

Zvláštní ustanovení
Prodávající Se Zavazuje po celou dobu obchodní Spolupráce v rámci veřejné Zakázky dodržovat
platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v Souladu S platným právním řádem.
Prodávající tímto uděluje Souhlas Se Zveřejněním této kupní Smlouvy v Souladu Spovinnostmi
kupujícího, jakožto Subjektu povinného dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
kinformacím, ve Znění pozdějších předpisů, a Zákona č. 137/2006 Sb. Ve Znění pozdějších
předpisů.
Prodávající Se Zavazuje Zachovávat dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
Zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění Smlouvy, v případě
jejího ukončení dohodou, odstoupením Od ní.
Prodávající se zavazuje nezpřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných kupujícímu prodávajícím
třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplývá Ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí
příslušného Soudního či správního orgánu.
Prodávající je povinen umožnit Zaměstnancům nebo Zmocněncům oprávněných orgánů státní
správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů
souvisejících S projektem. Vítězný dodavatel je povinen Spolupůsobit při výkonu Íˇınanční kontroly
dle § 2 e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné Správě, ve Znění pozdějších

předpisů.
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6. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu a orgánům státní Správy veškerou součinnost
související s realizací Zakázky, tedy Zejména poskytovat informace, prokazovat sporné
Skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související S předmětem uzavřené Smlouvy,
umožnit přístup kveškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím Spředmětem uzavřené
Smlouvy, doložit prokazatelným Způsobem veškeré operace související S předmětem uzavřené
smlouvy, účastnit se na výzvu kupujícího a poskytovatele dotace případných jednání a řízení.

IX.

Ostatní ustanovení
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.
Pro účely této smlouvy se Smluvní strany dohodly na Způsobu doručování písemností tak, Že
pokud je pro provozovatele poštovních Služeb doporučená písemnost nedoručitelná nebo jestliže
adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo Si ji na příslušné provozovně provozovatele poštovních
Služeb nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti

provozovatelem poštovních služeb Zpět odesílateli Za den doručení Se všemi právními účinky

S doručením písemnosti Spojenými.
Smluvní strany se dohodly, že publikaci smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a registru smluv bude
provedeno kupujícím.

X.

.O

Závěrečná ustanovení
Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Prodávající na sebe přebírá dle § 1765 Občanského Zákoníku riziko Změny okolností, zejména
veškeré Změny kurzu cizích měn.
Je-li nebo stane-li Se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúěinné, 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 nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či
neúčinného.
Smluvní strany Se Zavazují řešit veškeré případné Spory Smimou cestou. Budou-li taková jednání
neúspěšná, případné Spory mezi Smluvními Stranami jsou Oprávněny rozhodnout obecné Soudy
České republiky. Příslušnost rozhodčích Soudů je vyloučena.
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 č. 235/2004 Sb., o DPH, ve Znění pozdějších předpisů, smluvní strany sjednávají, 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 o daň poníženou
prodávajícímu

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Oběma Smluvními Stranami.

Tato Smlouva se vyhotovuje Ve dvou Stejnopisech splatností originálu, z nichž každá Smluvní
Strana obdrží po jednom vyhotovení.

Změny a doplňky této Smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody Obou Smluvních

stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
Příloha č. 1 až č. 3 jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva je uzavřena podle jejich pravé a Svobodné vůle,
nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což Stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
11. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná 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
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dokumenty, výzva, Sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní
podmínky vtéto smlouvě nebo jsoucí v rozporu Se stávajícími Obchodními podmínkami
Obsaženými v této Smlouvě nebo Zadávací dokumentaci. Jakékoli Změny této Smlouvy musí mít
písemnou formu V Iistinné podobě a podepsané smluvními Stranamì. VZdání Se jakéhokoli práva
Ze Smlouvy Se vztahuje pouze k Okolnostem, pro které bylo vzdání Se určeno.
Příloha:
l) Technická Specíﬁkace prodávajícím nabízeného Zboží
2) Zadávací dokumentace včetně technické Speciﬁkace dané části
3) Předávací protokol
V Ústí nad Labem

V Praze
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Příloha č. 1 - Technická Speciłˇıkace prodávajícím nabízeného Zboží

Medicínský monitor

FS-L2601D, Foreseeson

E'-

FSN

__--~

- Full HDTV monitor S úhlopříčkou 24“, medicínský atest,

- umístění na Stojanu endoskopického vozíku

- rozlišení 1920 x 1200 pixelů, poměr Stran 16:9

- vstupy: kompozit, C-Video, S-Video, Y/C, RGB, 2 x DVI-D, SD/HD-SDI, 3G-SDI

- Výstupy: DVI-D, SD/HD-SDI, 3G-SDI
- jas: 450 cd/m2, kontrast: 140011
- pozorovací úhel Ze Všech Směrů 178°
- funkce ZOOM, PiP (možnost naSt. velikosti a umístění Obrazů), přepínání, atd.
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HDTV kamerová jednotka
OTV-S l 90, Olympus
ÚLYMPUS
l

VIbtRA
[Lırt

CTV-S190

- kamerová jednotka pracující S rozlišením HDTV, medicínský atest
- rozlišení 1080p/ 1080i, formát 16:9 / 5:4
- integrovaná funkce úzkopásmového Zobrazování, tzv. NBI
- podpora pro rigidní a ﬂexibilní endoskopy pro všechny chirurgické obory
- funkce nastavení bílé barvy (white balance) S uložením do paměti
- výstupy: kompozit, Y/C, RGB (1080i), 2x HD/SD-SDI, DVI (lOSOp)
- integrovaný Záznam Statického obrazu na přenosnou USB paměť
- kvalita/ formát záznamu obrazu TIFF, JPEG

- datové propojení Se Zdrojem Světla, aktivní řízení jasu dle Svět. podmínek
- ovládání Systému z čelního panelu
- ovládání Systému Z programovatelných tlačítek na připoj eném endoskopu
- nastavení barevného tónu pro Základní barvy v osmi krocích
- ﬁınkce automatického ZeSílení jasu Snímacího prvku (expozice)
- nastavení kontrastu a clony ve více krocích, redukce šumu
- funkce pro Zvýraznění jemné Struktury/okrajů obrazu
- funkce volby Velikosti obrazu, různé formáty
- funkce pro zmrazení obrazu a předběžného Zmrazení obrazu
- multioborové použití S uživatelskými módy (20)
- uložení uživatelského nastavení (módů) až pro 20 uživatelů
- nastavení a uložení až 50 pacientských dat
- funkce PiP a POP, elektronický zoom
- zobrazení nastavených ﬁınkcí na monitoru
- dodání včetně USB klíče pro záznam

Íı-IDTŠŽ
=.

š=

51
NBI:

U
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Xenonový zdroj studeného světla
Olympus CLV-180

použití pro rigidní a ﬂexibilní endoskopy, videolaparoskopy, videoendoskopy
CCD barevným videočipem, ﬁberoendoskopy a veškeré chirurgické aplikace.
automatické uložení předchozího nastavení,

automatické řízení intenzity osvitu kamerovou jednotkou - dle světelných

podmínek operačního pole
manuální nastavení intenzity osvitu - 17 kroků (Stupňů nastavení)
hlavní vyšetřovací lampa - 300W xenonová lampa
průměrná životnost lampy - 500 provozních hodin
záložní lampa - 12V/35W halogen
spuštění prosvětlování - 7 Sec.
vzduchová pumpa nastavení- 3 kroky (stupně nastavení)
rozměry - š 383 x v 162 x d 536 mm
váha - 15,4 kg
součástí dodávky je světlovodný kabel 0 dc'lce 3m
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Full HD 3CCD kamerová hlava

Možnost využít funkce NBI (Narrow Band Imaging), PDD (Photo Dynamic Diagnosis)
NBI - úzkopásmové Zobrazování je nejnovější technické řešení, které lze kombinovat
Spolu Se Zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes ﬁltry úzkými výřeZy
červené, Zeleně a modre' (R/G/B) části Spektra. Tak je Získán obraz S dobře Odlišenými
úrovněmi Sliznice a Zvýšeným kontrastem Sliznice vůči níže ležící cévní Síti. Tímto je
možno výrazně le'pe odhalit v jícnu, žaludku a tlustém Střevě Zánětlivé choroby
Sliznice, novotvarové leze apod.
zobrazovací systém - 3CCD čip S rozlišením HDTV (Hi ghDeﬁnitiOnTV)
autoklávovatelnost - do 134°C
odstup kabelu - boční
rozlišení- 1920 x 1080 řádků
poměr stran - 16:9
Ohnisková vzdálenost zvětšení- 15„8 mm (Tele) až 31,3 mm (Wide)
optický zoom- 0,9x až 1,8X
ovládání optického zoomu - 2 tlačítky (Servomotorek)
ovládání digitálního zoomu -tlačítkem na klávesnici nebo čelním panelu přístroje
ovládánífokusace - 2 tlačítky (Servomotorek)
programovatelná ovládací tlačítka - 3
kompatibilní se stávajícími optikami
konstrukce hlavy - Za provozu Se neohřívá
- lze Ovládat jednou rukou
rozměry - 50/45mm Šířka
63/58mm výška
161/ 142mm hloubka

350g Váha

ﬁŤN

, k „ nf

DIN EN ISO „Olím

cınımxaı l!! 1000654"
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Insuﬂátor s předehřevem plynu

Olympus UHI-4
Insuflátor UHI-4 může pracovat v rozsahu 0,1-45 l/min insuﬂovaného media. Uživatel
má možnost nastavení řídícího modu v Závislosti na Velikosti dutiny, která je
dilatována, takže insuﬁátor je kromě dospělé a dětské laparoskopie využitelný i pro
gastroenterologii nebo EVH. Automaticky kontroluje tlak média v dutině a
přizpůsobuje průtok nastaveným hodnotám (ochrana proti přeplnění pacienta).
Zároveň má integrovanou funkci automatického odsávání mlhy a kouře při vazbě na
elektrokoagulační jednotku ESG-400/UES-40 a jednotku ultrazvukového skalpelu
SonoSurg/Thunderbeat. Intenzita odsávaní je nastavitelná ve dvou úrovních High/Low
nebo lze vypnout OFF.

volitelná intenzita Odsávání kouře a aerosolu
podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou
volitelná rychlost průtoku S indikátorem o Spotřebě plynu a Stavu láhve S C02.
volitelná velikost insuﬂované dutiny
maximální průtok 45 l/min
Součástí dodávky je insuﬁační hadice, tlaková hadice pro připojení na C02 láhev a na
centrální rozvod plynu a Zařízení pro předehřívání plynu na tělesnou teplotu GSH-Z
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Sací a irigačni pumpa

EcoPump proplachová jednotka svými vlastnostmi ideálně Odpovídá laparoskopické

operativě. Ovládání je realizováno pomocí tlačítek na odsávací Sondě. Plnící hodnota je 0d 01,8 l/ min a maximální tlak 400 mm Hg. K příslušenství patří jednorázové i resterilizovatelné

hadicové Sety pro dva vaky. Součástí je držák pro upevnění i přenášení a Ochrana proti

přetlakování.

Odsávací kompaktní elektrická jednotka KV-6 S Všestranným využitím, Sacím výkonem min.
40 l/min, podtlakem 95 kPa, bezúdržbovým provozem a resterilizovatelným příslušenstvím je
velmi vhodným doplněním Systému Ecopump. Přednostmì Systému jsou malé rozměry,
moderní design, vysokým Sací výkon a ochrana proti přetlakování. Umožňuje plynule'
nastavení podtlaku, jehož hodnota je monitorována na Vakuometru. V odsávacím okruhu je
zařazen Sací a antibakteriální ñltr.
Součástí je držák pro upevnění a Odsávací láhev o Objemu 21 vč. držáku pro upevnění láhve.

v. »n :v -zż--n»_.ııg 5*-:mç

OLYMPUS
Eco~Fump
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HF generátor

Olympus ESG-400
Multioborový generátor S kompletní řadou monopolámích a bipolámich režimů - pro
otevřenou, laparoskopickou i endoskopickou chirurgii.
Generátor je řízen výkonným procesorem Se Zpětnou kontrolou výkonu, napětí i proudu
(průběžný „Self-test“).
Efektivita a bezpečnost je podporována několika Speciálními funkcemi pro okamžitý Start
řezu bez nežádoucího termálniho Šíření, optimalizace účinku na tkáně při udržení
konstantních řezacích vlastnosti a nastavitelnou pronikavostí řezu a koagulace.
Jednotka je ovládána prostřednictvím velkoplošného barevného dotykového displeje a lze
ji
programovat.
Příslušenství lze zapojit do 2 multifunkčních monopolámích konektorů (bez nutnosti

použití adaptérů), 1 bipolámího a l universálniho konektoru S funkci rozpoznání nástroje.

Do přístroje lze zapojit dva nezávislé pedály S programovatelným přiřazením.
Jednotka může pracovat v režimu auto startu i auto stopu (nastavitelná maximální doba
koagulace) a jednotlivé mody lze dále zpřesnit změnou tzv. efektu.
Standardně je v menu 16 volitelných modů (včetně podpory monopolámí resekce,
bipolámi resekce ve fyziologickém roztoku umožňující připojení Speciﬁkovaného
operačního resektoskopu, endoskoskopických modů pro GI a radiofrekvenčni ablace).
Jednotka je rozšiřitelná na Systém ThunderBeat (hybridní technologie Spočívajíci v
Současném působení ultrazvukové a pokročilé bipolámi energie pro Současné bezpečné
zataveni a protnutí tkání a cév až do velikosti 7mm).
Jednotka podporuje možnost odsávání kouře a mlhy pro přehledné operační pole a je
kompatibilní pro ovládání v integrovaném operačním Sále.

OLYMPUS

120

120

4D

e.)

200

Speciﬁkace BSG-400

999:“

l.

MDE certiﬁkace.
multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou
operativu.
kompletní řada 16-ti monopolámích a bipolámích režimů, módy pro řez a koagulaci
(čisté, Smíšené, Sprej, nová generace urologické a gynekologické endoresekce ve
fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenčni ablace tumoru).
připojná zásuvka pro použití jednorázových neutrálních elektrod.
výkonový rozsah 0-320W (bipolámi/monopolámí čistý řez a koagulace).
možnost nastavení výkonu po l W.
generátor je řízen výkonným procesorem Se zpětnovazebním měřením 4000x za
Sekundu umožňující dynamickou regulaci výstupního výkonu podle impedance tkáně.
Plynulé automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci
Optimálniho množství energie (FSM).

podpora okamžitého Startu řezu bez nežádouciho terrnálního šíření (HPCS).
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

možnost připojení až 4 monopolámích a bipolámích nástrojů Současně.
automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů.
ruční nebo nožní ovládání (S možností připojení 2 pedálů S programovatelným
přiřazením).
automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce.
volitelné režimy autostop a autostart u bipolámí koagulace.
nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje.
možnost uložení 50 nejčastěji používaných parametrů - S textovým popisem.
zvukový alarm a Zobrazení chybových hlášení i S popisem opatření k nápravě na
displeji.
víceurovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody S tkání pacienta.
podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro
přehledné operační pole
Součástí dodávky je 100 ks neutrální elektrody jednorázové dělené vč. propojovacího
kabelu.
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Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace Včetně technické Speciﬁkace dane' častil
Část 1 - Laparoskopická věž pro gynekologicko-porodnické oddělení Krajské
zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Popis:

Vybavená Iaparoskopické věž pro gynekologické výkony na oddělení gynekologicko-porodnickém
vnemocnici Děčín, o.z.. Součástí dodávky nebude laparoskopický vozík zdůvodu umístění
Iaparoskopické věže na Stávající ramena na Operačním Sále.
Technická Speciﬁkace:
Videogrocesor LSK systému

0
I
0
0

HDTV režim
Podpora CCD 3 čipových kamerových hlav
USB Slot pro ukládání foto dokumentace
Úzkopásmové-Selektivní barevné zobrazení - může být řešeno Zdrojem světla nebo

o

Aktivní automatické řízení jasu Světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek
operačního pole
Zadání pacientských dat, klávesnice
Výstupy minimálně: DVI, 3G/HD/SD SDI

videoprocesorem

0
0

Zobrazovací hlava procesoru pro LSK

3 čipový CCD systém -full HD
HDTV režim

Autoklávovatelný Systém
Upínací Systém kompatibilní Se Stávající Iaparoskopickou optikou
Minimálně 2 programovatelné tlačítka pro ovládání funkcí procesoru
Optický Zoom
Podpora úzkopásmového - selektivního barevného zobrazení
Zdroj světla Qro IaQaroskoQii

0
0
0

Xenonový zdroj S výkonem 300 W
Úzkopásmové -Selektivní
barevné Zobrazení může být řešeno zdrojem Světla nebo
videoprocesorem
Světelný kabel o délce minimálně 3 m

Medicínský HDTV LCD monitor

Rozlišení full HD min. 1920 x 1080
Režim HDTV

Úhlopříčka monitoru min. 26"

Poměr Stran 16:9, 16:10

Svítivost min 450 cd/m2
Kontrast min. 1000:1

Zobrazovací úhel min 178 St všemi Směry
Obrazové vstupy 2× HD/SD/3G SDI, 2x DVI
Obrazové výstupy 2x HD/SD/3G SDI , 2× DVI

0

Technické řešení k připojení na Stávající stropní rameno

Insuflátor

0

Maximální průtok min. 40 l/ min

l příloha bude přiložena při podpisu Smlouvy
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0

A) Aktivní desuflační režim ve spolupráci S elektrokoagulačníjednotkou - čištění operačního
pole - automatické Spouštění, do Systému Zařazen filtr
nebo
B) Jiné aktivní, lze i Samostatné, jednoduché technické řešení odsávání par a kouře z operačního
pole ve spolupráci S elektrokoagulační jednotkou - automatické Spouštění, do systému
zařazen filtr.
0
o

Předehřev plynu až do maximálního výkonu insuflátoru ~ lze i externíjednotkou
Insuflační a desuflační hadice, vysokotlaká hadice pro láhve S C02.

Multioborová elektrokoagulační jednotka

0
0

Generator S využitím pro otevřenou, laparoskopickou i endoskopickou operativu
Musí umožnit kompletní řadu alespoň monopolárních a bipolárních režimů v módech pro řez
a koagulaci
(musí umožňovat i hysteroresektoskopické výkony bipolární a monopolární v příslušných
tekutinách.)
Rozsah výkonu minimálně 0-300 W
Automatické přizpůsobení výkonu charakteru ošetřované tkáně - aplikace optimálního
množství energie.
Víceúrovňový monitoring kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta.
Možnost připojení více nástrojů současně.
Možnost automatického rozpoznání připojeného nástroje a nastavení příslušného režimu.
Ruční a nožníovládání.
Nastavení a Ovládání generátoru pomocí dotykového displeje nebo tlačítky.
Zvukový alarm a Zobrazení chybových hlášení i S popisem opatření k nápravě na displeji.
Podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře a aerosolu pro přehledné
operační pole při aktivaci elektrochirurgického režimu.
0 Splňuje jednu Z níže uvedených možností:
0 A) možnost rozšíření Systému o modul pro hybridní technologii - advanced bipolar + ultrazvuk
,k Zatavení cév až do velikosti 7 mm
nebo
0
0

B) modul pro bipolární zatavení cév až do velikosti 7 mm
Volitelné režimy autostart u bipolární koagulace.

0

Dodání včetně dvojitého pedálu a kabelu pro odsávání kouře.

Proplachová pumpa

0

Oplachovací peristaltická pumpa
Průtok minimálně 0-1,8 l/min,
Tlak do minimálně 400 mmHg
Ochrana proti přetlakování, autoklávovatelné ijednorázové příslušenství
Dodání včetně resterilizovatelného hadicového Setu - 5 ks

Odsávací pumpa

0
0
0
0

Odsávací kompaktní elektrická jednotka S všestranným využitím
Sací výkon min. 20 I/min.
Podtlak min 85 kPa.
Dodávka včetně odsávací lahve - min 2 I, včetně víka a propojovací hadice k pumpě , včetně

0

Plynulé nastavení podtlaku jehož hodnota bude monitorována na vakuometru .
V odsávacim okruhu musí být Zařazen sací antibakteriální filtr, kterýje Součástí dodávky.

nosného elementu pro upevnění.

Další požadavky:
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Zadavatel požaduje instalaci Iaparoskopické Sestavy na Stávající Stropní ramena na operačním
sále a jako součástí cenové nabídky Zavedení kabeláže od Iaparoskopické Sestavy na jednom
ze Stropních ramen k dodávanému LCD monitoru, který bude umístěn na druhém Stropním
rameni.

Záruka na celou Sestavu min. 24 měsíců
Obecné požadavky:

0

Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.

0

Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

0

Uchazeč se zavazuje v rámci Záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a
Závad přístroje tj. uvedení přístroje do Stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů,
provádět dodávky všech náhradních dílů a dodávky chladícího helia v případě poruchy
přístroje, Svýjimkou úniku helia Způsobeného zadavatelem resp. třetí osobou a provádět
Standardní vylepšení přístroje dle pokynů výrobce.
Nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady.
Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 72 hodin. Lhůta pro odstranění vad Začíná plynout
ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) vad uchazeči S následným emailovým

0
0

potvrzením.

0

0

Po dobu Záruky provedení bezplatně:
- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace, verifikace - pokud
uvedené kontroly výrobce nenařizuje, požaduje zadavatel provedení těchto úkonů min.
1 x ročně
- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 Zákona č.
268/2014 Sb.,
- revize dle § 67 a 68 Zákona č. 268/2014 Sb.
- v případě přístroje se Zdroji ion. Záření Zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č.
18/1997 Sb. ve Znění pozdějších předpisů,
- náhradní díly a Spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrola prohlídek
poskytne uchazeč bezplatně
V rámci Záruky termíny každoročních kontrol určí a sleduje uchazeč. Protokoly o prohlídkách
předá pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností Zadavatele. Po uplynutí Záruky
termíny každoročních prohlídek bude Sledovat Za Zadavatele pracovník oddělení obslužných
klinických činností Zadavatele.

0

Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních
aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

0

Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízeníjako Součást překládané nabídky dodání úplné
technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických
parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem.

0

o

Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho
funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí
elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné Zakázky
musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené Zákonnými předpisy České republiky
instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC Zadavatele (dle § 60/61
Zákona č. 268/2014 Sb., o Zdravotnických prostředcích a o Změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této
instruktáži,

0

Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které
jsou Zadavatelem 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,
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že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení 0
Shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, v
případě přístroje se Zdroji ion. Záření i dokumentaci dle Zákona č. 18/1997 Sb., atomový
Zákon a prováděcích předpisů Zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v
posledním znění,
Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu kveškerému softwarovému vybavení
všech komponent dodávky přesnou Specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv),
název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční
certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) kveškerému Softwarovému
vybavení všech komponent dodávky.
Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event.
spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu Zakázky.
Požadavek na úpravu pracoviště:
o

o

o

o

O

o

Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané Zdravotnické
techniky, Zejména Z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a
medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a
provoz přístroje, Statické a dynamické Zatížení, a podobné údaje.
V rámci optimalizace nákladů Spojených s obnovou pracoviště je možné využít Stávající
instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije Stávající vybavení, budou
Se na něj vztahovat Záruční podmínky jako na Zařízení nové, a to v plném rozsahu).
Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry
vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí
předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných
Souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. Zpracování
technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení Stavebních úprav pro
instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče
včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a
kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě
potřeby Zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná
opatření).
KZ a.S. zajistí vlastní údržbou přívod médií (Zejména vody, medicinálních plynů a elektrické
energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do Silových rozvaděčů na
pracoviště, tyto vstupní armatury a Silové rozvaděče realizuje uchazeč na Své náklady.
KZ a.s. zajistí na Své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci
zařízení na Základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem vpodané nabídce vtéto
veřejné Zakázce.
KZ a.S. se Zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu Stanoveném voblígatorním
návrhu Smlouvy k této veřejné zakázce.
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Příloha č. 3 - Předávací protokol2
„Dodávka zdravotnických přístrojů - 2016“ - část 1 - Laparoskopická věž
Dodavatel: Olympus Czech Group, s.r.0., člen

Odběratel: Krajská Zdravotní, a.s., Nemocnice
Děčín, o.z.

koncernu

IČ: 25488627

IČ; 27068641
DIČ; C227068641

Adresa: Evropská 176/16, 160 41 Praha 6

tel: 221 985 493
email: endo@olympus.cz

DIČ: CZ25488627

Adresa: U Nemocnice l, 405 99 Děčín 2
tel:

email:
Místo určení: Gynekologicko-porodııìcke' odd.

Smlouva/objednávka č.: 005/ER/2017

Datum vystavení předávacího protokolu: viz
dodací list ..............

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní
smlouvou č.

Dodané výrobky a příslušenství:
Obecný název

Typ

Výrobní číslo / šarže
(viz inst. protokol a

Počet

dodací list při předání)
Monitor LED, 26“

FS-PZÓOID (EGIESOLM02601D

l

Kabel k monitoru
Zdroj Světla xenonový, 300W
Světlovodný kabel
Kamerová jednotka HD
Klávesnice
Kamerová hlava HD
Insuﬂátor
Vysokotlaké hadice k insuflátoru
Komunikační kabel
Plynový předehřívač
Proplachová pumpa EcoPump
Hadicový set, resteril.
Odsávací pumpa
Bakteriální filtr, 10 ks
Láhev k odsávací pumpě, 2,51
Odpadní sáčky, jednorázové, 30 ks
VF generátor

E61RF8001
CLV-180 (N2277252)
WA03310A
OTV-Sl90 (N3643860)
MAJ-1922 (N3646760)
CH-Sl90-XZ-E (N3804860)
UBI-4 (N3829670)
MAJ-1081 (N 1000300)
MAJ-1948 (N3647600)
GSB-2 (WA58670A)
A5889
A4055
KV-ó (K10026l46)
K10027322
K10021896
K10021898
ESG-400 (WB91051VV)

1
1
1
l
1
1
1
l
1
1
l
1
1
1
l
l
1

Zaškolení personálu se Zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 268/2014 Sb.
Zboží předal:
datum:
podpis:
Zboží převzal:
datum:
podpis:

2 příloha bude přiložena při podpisu Smlouvy
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