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KUPNI SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších

předpisů

mezi:
RADIX CZ s.r.0.
Se Sídlem: ing. Robert Ludvík, jednatel

IČ: 26774321
DIČ; 0226774321

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, Oddíl C, vložka 92823

bankovní spojení: ČSOB, a.S., č.ú.: 277647691/0300

Zastoupená: ing. Robert Ludvík, jednatel
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Škoda, manažer prodeje

(dále jen „prodávající“)
a
Krajská zdravotní, a.s.

Se Sidıeınz Søøiáınn' pćčę 3316/12A, Ústi nad Labem, PSČ 401 13

IČ; 25488627
DIČ; C225488627

zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
1550
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem Společnosti

Kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: Sekretariat@kzcr.eu

Kontakt ve věcech soutěže: Ing. Václav Štyvar, tel: 477 117 901, 731 535 687 e-mail:
vaclav.Sty_Var@,cr.eu
Kontakt ve věcech technických: Ing. Radek Brož, tel: 478 033 431, 733 756 632 e-maíl:
radek.broz@,kzcr.eu
(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále Označení rovněž jako „smluvní strana“ či Společně jako
„smluvní strany“.

I.

Předmět smlouvy
Účelem této Smlouvy je, v Souladu s podmínkami této veřejné Zakázky, nákup níže uvedeného
předmětu koupě a zajištění jeho plne' provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále

v případě Zájmu kupujícího Zajištění Oprav a náhradních dílů.
1.

Prodávající

Se

touto

smlouvou

Zavazuje

kupujícímu

odevzdat

předmět

S Odpovídajícím příslušenstvím a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a to k:
- Operační Stůl Merivaara PROMERIX dle nabídky č. 217-16-PES.

koupě

Spolu

(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.
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Předmětem Smlouvy je i:
-

-

montáž,
instalace,

uvedení Zboží do provozu,
provedení všech 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 a pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu

opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnických pracovníků vpoužíváni
-

:'>`

U.)

-

Zboží,

předání dokladů dle čl. III. této Smlouvy a dále Záruční Servis dle níže uvedených
podmínek
likvidace obalového materiálu
odborná demontáž Stávajícího přístroje
ekologická likvidace stávajícího přístroje.

Přesná Speciﬁkace Zboží je uvedena vpřiloze č. l (technická Speciﬁkace prodávajícím

nabízeného Zboží) této Smlouvy a Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny podmínky Zadávací
dokumentace k této veřejné Zakázce.
Prodávající Se Zavazuje dodat Zboží nové, nerepasované a nepoužité.

b)
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II.

Kupní cena zboží
Kupní cena Zbožíje 1.1 14.802,- Kč bez DPH, l.348.910,- Kč vč. DPH ve výši 21%.
Ke kupní ceně dle čl. II. bod l. této Smlouvy bude připočtená DPI-I platná v den uskutečnění
Zdanitelného plnění a Za její určení a vyčislení 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 DPHje cenou nepřekročitelnou aje cenou konečnou.
Kupní cena bude kupujícím uhrazena na Základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
prodávajícím. Daňový doklad musí být vystaven vsouladu sust. § 28 a musí Splňovat další
náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani Z přidané hodnoty (dále
jen Zákon o DPH), Zejména pak:

-IČ

-den splatnosti,

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

§19*

mene.

Kupujicí neposkytne prodávajícímu Zálohu na kupní cenu.
Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání zboží kupujícímu.
Faktura je Splatná do 60 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.
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III.

Doba a místo plnění
Prodávající Se zavazuje předat Zboží kupujícímu do 60 kalendářních dnů po podpisu kupní
smlouvy oběma Smluvními stranami. O termínu dodání musí prodávající informovat pověřené
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pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a Způsob předání bude
domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným Zástupcem prodávajícího
je: Mgr. Petr Škoda, manažer prodeje, T: 734 314 744, SkodagQradiccZ . Pověřeným Zástupcem
kupujícího je pracovník oddělení Obslužných klinických činností:
l. Ing. Jaroslava Jurkaninová, tel: 733 783 919, email: jaroslavajurkaninova@kzcr.eu, nebo
2. Tomáš Melichar, tel: 412 705 405, email: tomas.melichar@kzcr.eu
nebo jiný pověřený pracovník kupujícího.

2. Za předání Zboží se považuje:

a. jeho dodání na adresu:
Krajská Zdravotní a.S., Nemocnice Děčín, o.Z. - U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II,
Gynekologicko-porodnické oddělení
b. montáž, instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů a Zkoušek
dle platné legislativy,
c. instruktáž Zdravotnického personálu a pracovníka OOKC kupujícího (dle § 61 Zákona

č. 268/2014 Sb., o Zdravotnických prostředcích a změnách Zákona č. 634/2004 Sb. o

d.

3.

správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této
instruktáži,
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., o
Zdravotnických prostředcích 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., o radiační ochraně v poslednim Znění,
e. podpis předávacího protokolu oběma pověřenými Zástupci obou smluvních Stran (dále
též „předání zboží“).
Zvláštní požadavky:
a. 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.
b. Předávací protokol musí být podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není
plnění dodávky považováno Za úplné a nelze Se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.
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Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na Zboží přechází Zprodávajícího na kupujícího okamžikem předání Zboží.

V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání Zboží Z důvodu nepřipravenosti na

Straně kupujícího (tj. Zejména nepřipravenost na instalaci dodávky Zboží), přechází nebezpečí

2.

škody na Zboží Z prodávajícího na kupujícího jeho Odevzdáním kupujícímu.
Vlastnické právo ke Zboží dle této kupní Smlouvy přechází na kupujícího předáním Zboží (viz čl.
III. odst. 1,2 této Smlouvy).

V.

1.

2.

Záruka za jakost
Prodávající Se Zavazuje dodat kupujícímu zboží vkvalitě, jež bude vsouladu spříslušnými
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 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 a provádět Standardní vylepšení Zboží dle pokynů výrobce.
Záruka Se nevztahuje na vady Zboží způsobené 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 pro jím
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 48 hodin od nahlášení Závady prodávajícímu. Kontaktní údaje
prodávajícího pro účely hlášení Závad: Ing. Klára Bohatá, tel.: 777 599 050, email:
Servis@radixcz.cz .
Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad Začíná
plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením.
. Prodávající Se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě do lhůty uvedene'
v článku V. odst. 7, poskytne prodávající kupujícímu nejpozději do 48 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.
V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady
prodávajícímu splnit, může být kupujícím písemně poskytnuta další přiměřená lhůta. O hledisku,
Zda charakter, Závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, stejně tak 0 délce další

čo
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lhůty rozhoduje kupující.

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.
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 o
výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi oddělení obslužných
klinických činností kupujícího. Po uplynutí Záruky termíny každoročních prohlídek bude Sledovat
Za kupujícího pracovník OOKC.
13. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci Se Servisním technikem je technik Zdravotnického
pracoviště a OOKC, Ze Strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace
pověřenými pracovníky Zdravotnického pracoviště a Oddělení obslužných klinických činností.
14. Prodávající prohlašuje, že v případě Zájmu kupujícího je Schopen zajistit kupujícímu pozáruční
servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávacího
protokolu.

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 nebude poskytnuto
náhradní Zboží, je kupující oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez
DPH za každý kalendářní den až do opravy Zboží.
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4.

Uplatněním Smluvní pokuty není dotčeno právo Stran na náhradu škody, ani právo na Odstoupení
0d Smlouvy v Souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník.
VII.
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. 89/2012 Sb. v platném Znění.

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
k informacím a zákona č. 134/2016 Sb. v platném Znění.
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.

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 lO-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.

X.
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 neúčinné, nedotýká se to

Ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní Strany Se v tomto
případě Zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a
účinným, které nejlépe Odpovídá původně Zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či
neúčinného.
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Smluvní Strany se Zavazují řešit veškeré případné Spory Smímou cestou. Budou-li taková jednání
neúspěšná, případné Spory meZi sınluvními Stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné Soudy
České republiky. Příslušnost rozhodčích Soudůje vyloučena.
5. 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, 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.
8. 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. l a č. 2 jsou nedílnou Součástí této Smlouvy.
10. 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

.\'.°"

i

4.

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
podmínky v této 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 listinné podobě a podepsané Smluvními stranami. Vzdání Se jakéhokoli práva
Ze smlouvy Se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání Se určeno.

Příloha:
l) Technická Specifikace prodávajícím nabízeného Zboží
2) Všeobecné obchodní podmínky Společnosti Krajské Zdravotní, a.S.

V Kutná Høřę

v Ústi nad Labem

dn611.1.2017

dne UZBĹZW

RADIX CZ s.r.0.

Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Robe
jednat

Ing. Petr Fiala
generální ředitel Společnosti
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Krajská Zdravotní. a.S.

Sociální péče 3316/12A

40] 13 Ústí nad Labem
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25488627

Dzčz cZ 25488627

II'- RCIDIX

l
r

zdraVDKHÍCKá

technika

Mgr. Petr Škoda

ıuDıx cz s.r.ø.

Komu: Krajká zdravotní a.s.

čásıavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlov
tel.: +420 327 315 980 6s +420 734 314 744

Vážený pan,
lng. Petr Fiala

fax: +420 327 aıs saı

generální ředitel

e-mail: skodaﬁradlxczcı

SDCÍÉIHÍ Péče 3316/1“

40113, ústí nad Labem
Česká republika

Název:

QYNEKQLQQICKÝ oPERAčNÍ sTůL MERIVAARA

kat. číslo

nálev

100060100

Základní rám Se středovou sekcí s gynekologic výřezem a posunem, S tvarovanou
EURO lS matrací, Součástí: kabelový ruční ovladač, kotvící brzda a posun, 100060150 -

Nabídka číslo:

217-16-PES

21.12.2016

kusů / MJ nvm/ø

cena ı kus ı MJ bez DPH

ceuGM niz nm

1

21

770 006,00 Kč

770 006,00 Kč

48 922,00 Kč

elektrické komponenty pro posuvnou verzy.

100060160

Nerezový kryt základny

1

21

48 922,00 Kč

100060240

Zádová část spodní, 40-section, s tvarovanou EURO 15 matraci

1

21

18 091,00 Kč

18 091,00 Kč

100060250
100060480
100060140

Zádová část horní, 25-Section, S tvarovanou EURO IS matrací
Dělená nožní plocha, dvoukoubová stavitelnost, s tvarovanou EURO IS matrací
Hlavová opěrka, 2 plynové pružiny, EURO-lišta, S tavrovanou EURO IS matrací

1
1
1

21
21
21

19 722,00 Kč
95 550,00 Kč
23 875,00 Kč

19 722,00 Kč
95 550,00 Kč
23 875,00 Kč

100019023

Zdrojový kabel 230V/50HZ, EUR

1

21

637,00 Kč

637,00 Kč

100019180

2

21

27 460,00 Kč

54 920,00 Kč

100000749

Polstrovaná podložka pro ruku S nastavitelnou výškou a úhlem (kulový kloub), S ﬁ×ačním
páskem a Svorkou
Infúznı' Stojan 749 na EURO lištu, 4 háky

1

21

3 844,00 Kč

3 844,00 Kč

100000111

Anestezlologický rám 111

1

21

1 543,00 KČ

100000107

Fixačnı' pásky pro zápčsı' k hraně stolu, obsahují svorku, pár

100019129

Ramennı' larážka, pár

100010300

Univerzální radiální ﬁxační Svorka na EURO-lištu

Sazba DPH

Základ daně

DPH

0%

0,00

0,00

15%

0,00

0,00

21%

1 114 802,00

234 108,00

1 543,00 Kč

1

21

21

S4 862,00 Kč

54 862,00 Kč

1

21

12 522,00 Kč

12 522,00 KČ

1

21

5 096,00 Kč

5 096,00 Kč

1

Elektricky Staviteınè nožní pødpèry, pár

100060482

5 212,00 Kč

5 212,00 Kč

Základní cena bez DPH:

1 114 802,00 Kč

bez DPH:

1 114 802,00 Kč

DPH:

234 108,00 Kč

Cena oelkem

"I '

Cena celkem včetně DPH:

' 'ˇ' '

Platnost nabídky: do 30.6.2017, dodací lhůta: max. 60 dnů od DodDiSu Smlouw, záruční lhůta: 24 měsíců.

Doprava, instalace a Zaškolení je v ceně dodávky, servis Zajišťuje RADIX CZ s.r.o.

Děkuji Vám za Váš zájem a v případě dotazů Se na mne, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.

Mgr. Petr škoda

Manažer prodeje RADIX CZ

RAUlX (Ĺ s IO., (čslavska 23l. 284 OI Kulma Hoıa, Karlov. Ceska repulžlxkn
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Technický popis operačního stolu Merivaara PROMERIX

PROMERIX - pevný, elektro-hydraulický operační stůl pro všechny druhy Operací, splňující
nejpřísnější požadavky moderních Operačních Sálů. Díky modulární konstrukci, stabilnímu
podlahovému Zámku a rozsáhlému příslušenstvím, lze Promerix nastavit na veškeré druhy
chirurgických Zákroků. Promerix poskytuje otevřený přístup k operované oblasti a vynikající
pracovní ergonomii pro chirurgický tým, bez kompromisů v Oblasti bezpečnosti pacientů.
Promerix je velice jednoduchý na používání a údržbu, plně kompatibilní sC-ramenem a
rentgenově transparentní. Vyrábí se ve verzi B3 bez posunu, nebo ve verzi s posunem.
Bezpečné pracovní zatížení (SWL) je 325kg a pro posuvnou verzi je 275 kg.

Vlastnosti

0
0
o

Elektro-hydraulický, mobilní operační Stůl
Bateriová kapacita přesahuje týdenní požívání Stolu a operační stůl může být používán
i v průběhu dobíjení
Možnost kabelového nebo infračerveného Ovladače S podsvícením, pro případ
nouzového použití je integrovaný Ovládací panel na noze stolu
Rentgenově transparentní a kompatibilní s C-ramenem
Hydraulický podlahový Zámkový Systém se čtyřmi válci
Široká nabídka příslušenství prO různé druhy operačních Zákroků
Možnost volby IS matrace 65 mm, nebo matrace Z paměťové pěny 80 mm
Unikátní blokovací mechanismus pro jednotlivé Sekce Stolu

0
ø

Možnost volby nerezového krytu Základny, nebo krytu Z ABS plastu
Možnost volby 5 kolečka S pohonem nebo bez

0

Kompatibilita s Storz OR1 NEO

Technická data
TYP

šířka (horní části stolu)
Výškové nastavení min - max
délka
váha
Maximální Zdvih
Bezpečné pracovní zatížení (SWL)
Délka posunu
Trendelenburg
Opačný Trendelenburg
Boční náklon
Nastavení Zádové Části
Nastavení hlavové Části
Nastavení nožní části
Velikost koleček
Výška světlosti
Primární napětí
frekvence

BB

Posuvná verze

540 mrn

540 mm

610 - 1070 mm

650 - 1110 mm

2100 mm

2100 mm

300 kg

325 kg

490 kg

490 kg

325 kg

275 kg
410 mm

-35 O

-35 °

+35 °

+35 °

20 - 20 °

-25 - +25 °

-45 - +80 °

-45 - +80 °

-45 - +45 °

-45 - +45 °

-95 - +70 °

-105 - +70 °

125 mm

125 mm

25 mm

25 mm

100 - 240 V

100 - 240 V

47 - 63

47 - 63

Příslušenství
'

ı..

_

'I

'§-

EL. 'U

Možnosti využití

in

ﬁ"

M

č

KZtO__SCGOO1VŠeobecnÉ obchodni podmínky KZ. as.
o veřejných zakázkách. jakozto jina právnická osobaV dle § 2

Všeobecné obchodní Qodmı'nkz Společnosti
Krajská zdravotní, a.s.

odst. 2 písm. d) tohoto Zákona
oprávněným

subjektem

Právním

6.

uzavírání

k

Smluvních vztahù je vždy KZ, as. Subjektem oprávněným
jednat za KZ. a.s. je generální ředitel společností. lng. Petr

Identifikační údaje

Fiala. Právo podpisu objednávek pro jednotlivé Zaměstnanec

Název: Krajská Zdravotní. a.s.

je upraveno vnitřní směrnicí.

IČ: 25488627

Smlouva je

vKZ. as. vnitřním schvalovacím procesem.

DIČ: 0225488627

zpracovávána

Sociální péče 3316/'12A. 401 13 Ústí nad Labem

Sídlo:

Všechny smlouvy procházejí před jejich podpisem

7.

a

Zpracovatelem

garantem

Schvalována

smlouvy. ekonomickou výhodnost posuzuje Zaměstnanec

Zastoupena: Ing. Petr Fiala. generální ředitel spolecnosti

úseku ekonomického řízení a controllingu. právní Spràvnost
garantuje právník KZ. as. Na schvalovacím procesu se
mohou podílet íjíne osoby. jsou-li určené Zpracovatelem nebo

Telefon: +420 477 114 105. +420 477 114 106

garantem smlouvy.

e-mailì sekretaríat@kzcr.eu

Kontaktní osoba: lng. Václav Štyvar

jazyce. .Je-li smlouva sepsána ve vícejazyćném znění. je
rozhodné znění smlouvy v českém jazyce. případné může být

Telefon: +420 477 117 901

je-li

překlad.

tak

Spory Smírnou cestou. Budou-li takova jednání neúspěšná.
případné spory mezi smluvními Stranamí jsou oprávněny

a povinností společnosti Krajská zdravotní. a.s. při uzavírání

rozhodnout obecne' soudy České republiky. Příslušnost

smluvních vztahů mezi společností Krajská Zdravotní. a.s.

rozhodčích soudů je vyloučena.

as.) a jejími obchodními partnery nebo

Zákazníky (dále jen obchodni partner).

V případě. že by kterékoli z ustanovení smlouvy

10.

bylo ci se dodatečné stalo neplatny'm nebo neúćinným. budou

závazne

Tyto všeobecné obchodní podminky jsou

2.

ověřený

Smluvní strany se zavazuji řešit veškeré případné

9.

Tyto všeobecné obchodní podminky upravují práve

KZ.

znalcem

dohodnuto Smluvnimí stranami'4

Obecná ustanovení

(dále jen

soudním

vyhotoven

e-mail: vaclav.styvar@kzcr.eu

1.

Všechny Smlouvy musi být sepsány v českém

8.

ostatní její ustanovení posuzována jako oddělitelná a platnost

pro všechny Obchodní partnery a Zákazniky KZ, as.. tj. pro
fyzické a právnické osoby. které jí zašlou objednávku nebo

Či účinnost Smlouvy jako celku Zůstane Zachovárıa. Pro takový

uzavřou písemnou smlouvu. která bude obsahovat odkaz na

případ se KZ. a.s. a obchodni partner zavazují na základe

tyto Všeobecné obchodni podmínky.

vzájemné

Tyto

3.

obchodni

všeobecné

ustanovení

vstupují

podmínky

takovým

nahradit

neplatné

ustanovením.

které

Ill.

Smluvní podminky

upravit.

1.

4.

dvou vyhotovenich. není-ti sjednáno jinak.

Veškeré

mezi

vztahy

partnerem.

všeobecnýmiobchodnimi

Společnosti

které

podmínkami

8.5.

KZ,

nejsou
upraveny.

těmito
se

řídí

nejlepe

bude

uzavření.

společnosti KZ. a.s. (kzcneu). Společnost KZ. as. si

a obchodním

neúćinné

nebo

odpovídat účelu smlouvy a vùli smluvních stran při jejim

v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách

vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli

dohody

2.
as.,

Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy ve

Jako Smluvní Strana musí být vždy uvedena KZ.
identiﬁkovaná

údaji

nejméně

vrozsahu.

uvedeném

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

v těchto všeobecných obchodních podmínkách v čl. l.

5.

3.

Právní vztahy se řídí platným právem České

Každá

smlouva

musí

obsahovat

podstatné

republiky. KZ. as. se při navazování a uzavírání obchodních

náležitosti pro daný typ smlouvy dle platných právních

vztahu řídí ustanoveními platných právních předpisů. zejmena

předpisu. Vždy musí obsahovat vymezení předmětu plnění

pak Zák

Č. 89/2012 Sb.. Občanský zákoník. Při výběru

ajeho vyľsíslenou hodnotu. dobu plnění. dobu platností

dodavatelů postupuje KZ, as. dle zákona č. 137/2006 Sb.,

a účinností Smlouvy. datum a místo podpisu smlouvy, platební

Účinnost od:

1 .8.2014

Garant:
VPOC

Uvolrıil:

VKK

Schválil:
GR KZ

Distribuce:
Intranet

Verze:
7

Strana:
1 z 5

KZlO_SCOOOt`í/Šeobccne obchodni podmínky KZ. as.

a dodací podminky. Cena se vo Smlouvě stanoví v Kč bez

obsahovat podmínky pro odstoupení a pro výpověď smlouvy,

DPH i včetně DPH, pevnou ˇcastkou nebo Zpùsobem výpočtu

případné ukončení dohodou,

Každá smlouva musi dale obsahovat popis Způsobu předání
a převzetí plnění, a to tak. aby tyto úkony byly Zpetne
prokazatelne.

partnery do jejich podpisu předávají velektronìcké formě, ve
prostředky

zpracovatelných

lon'na'tech

Microsoft

Office.

s výjimkou příloh` u kterých to není technicky možné.
5.

dodávkách

o

údaje

nezpíístupnit

poskytovaných KZ, 8.8. obchodním partnerem třetí osobě.
pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona nebo

Návrhy smluv se mezi KZ. as. a obchodními

4.

závazek

f.

pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního
orgánu.

požadovat Smluvní pokutu pro případ

oprávnění

g.

prodlení S dodáním zboží ze strany obchodního partnera. jež

Pro standardní typy smluvních vztahů a opakované

nákupy pouziva KZ, as. vzorové smlouvy. obsahující všechna

může

Činít

a oprávněni

za

0,01%

minimalne
požadovat

každý

z prodlení

úrok

prodlení,

den

za nedodržení

potřebná ujednání a respektující tyto všeobecné obchodní

splatnosti faktury ze Strany KZ. as.. jež mùże ćinit maximálně

podminky. Obchodní partneři jsou povinní respektovat tyto

0.00570 za každý den prodlení.

vzory, neni-li dohodnuto jinak.

6.

musi

smlouvy

Návrh

h.

Strany

být ze

uchazeče

podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou
ktomu oprávněnouA Originál či úředně ověřená kopie tohoto
oprávnění musí být v takovem případě součástí návrhu

smlouvy uchazeče.

mohou

závazek. že jakekoliv zmeny či doplnění Smlouvy
být

ućınèny

výhradne

písemným

dodatkem

ke

smlouvě,

i.

souhlas obchodního partnera pro případ, že je

oněm jako o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna

Zpùsobern umožňujícím dálkový přístup skutečnost. že je

Návrh smlouvy musi obsahovat následující práva

nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona Č.

práva

235/2004 Sb.,o DPH. S tim, že za splnëni Závazku KZ, as.

a povinnosti výslovně obsažena. jsou aplikovatelná přímo na

uhradit Sjednanou kupní cenu je považováno. uhradí-li KZ`

7v

Nejsou-li

apovinností.

následující

smlouvě

ve

as. cástku ve výši dane na úoet správce dané poskytovatele

Základé techto Všeobecných obchodních podmínek KZ. as.:
a.

a zbývající Část kupní ceny o daň poníženou obchodnímu

závazek obchodního partnera dodržovat po celou

partnerovi na účet umožňující dálkový přístup v Souladu se

dobu obchodní Spolupráce (veřejné zakázky) platné právní

Zněním zákona Č, 235/2004 Sb.,o DPH. (tzn. účel musí být

předpisy a provádět veškerá plnění vsouladu splatným

Zveřejněny).

právním řádem,

b.

Souhlas

obchodního

se

partnera

zveřejněním

Smlouvy vsouladu s povinnostmí KZ. 8.5. jakožto subjektu

lv.

Platební podminky
1.

Vsouladu sustanovením §
Sb.,

zákoník.

občanský

1963 odst.

2 zák.

zdůvodu

povahy

povinného dle zákona ć. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu

č. 89/2012

k informacím.

závazkového vztahu. kdy na strane dlužníka vystupuje KZ.

c.

závazek zachovávat dle zákona Č, 101/2000 Sb..

oochranë osobních údajù. ve znění pozdějších předpisů.

mlčenlivost

o

osobních

opatřeních, jejichž

a

údajích

zveřejnění

by

o

bezpečnostních

ohrozilo Zabezpečení

osobních údajù, a to i po ukončení plnění smlouvy. v případě
jejího ukončení dohodou. odstoupením od ní či její výpovědi.

as. jakožto poskytovatel zdravotních sluzeb. jehož příjmy

vpřevážené

většině

závisí

na

platbách

zdravotních

pojišťoven. se splatnost laktur stanovena na Šedesát (60) dní
od doručení daňového dokladu KZ. as Obchodní partner je
povinen odeslat fakturu (daňový doklad) KZ. 3.8. nejpozději
následující pracovní den po vystavení faktury (daňového
dokladu). Jsou-li sjednány měsíční zálohové platby, tyto musí

oprávnění KZ, as od smlouvy odstoupit kdykoliv

být splatneı vždy k určitému dni v měsíci, a výše zálohy müże

behem její platností z dùvodù porušení smluvních povinnosti,

Čínit maximálně 80% z předpokládané platby za dodávku

nebude-li Závadný Stav vyvolaný porušením takové povinnosti

v daném měsíci. Platební kalendář záloh předloží dodavatel

odstraněn ani behem přıméřené thùty poskytnuté v předchozí

před Začátkem dodávky.

d.

písemné výzvě poškozeno Strany.
e.

mechanismus,

kvypořádání

vzájemných

předčasného

ukonceni

na

?.

základě

práv
smlouvy.

a

kterého

Závazktı
Každá

pro

smlouva

Účinnost od:

Ga rantı

Uvolníl:

1.8.2014

VPOC

VKK

Vsechny faktury (daňové doklady) musí splňovat

dojde

veškeré náležitosti požadované zákonem č.235/2004 Sb.,

případ

odanı zpřidane hodnoty. ve zneni pozdějších předpisu,

musí
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účinným v dobe

avsak

fakturace.

musi

výslovne

vždy

přístupu, v souladu se zněním Zákona č. 235/2004 Sb..o DPH.

Běžný daňový doklad musí obsahovat

Účet musi být zveřejněný.

obchodní firmu nebo jmeno a příjmení, popřípadě

název. dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu.
sídlo

který

plátce.

podnikání

místo

nebo

uskutečňuje plnění.

V

5.

bezhotovostního

případě

převodu

cena

se

považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné ćastky

ve prospěch účtu KZ. as. Dokladem o platbě v hotovostí se

rozumi výdajový pokladní doklad vystavený Zakazníkem

daňové identifikační ćíslo plátce. který uskutečňuje

a potvrzený KZ. as nebo příjmovy pokladní doklad vystavený

plnění.

KZ. as,

obchodni firmu nebo jméno a příjmení. popřípadě

6.

nazev. dodatek ke jménu a příjmení nebo nazvu.

závazky vůči KZ. as. podle pravidel stanovených v těchto

sídlo nebo místo podnikání osoby. pro kterou Se

všeobecných obchodních podmínkách. nema-li s KZ. as.

uskutečňuje plnění.

písemné Sjednány platební podmínky individuální.

daňové identifikační číslo. pokud je osoba. pro

7.

kterou se uskutečňuje plnění. plátcem.

zboží Čí slużby, je

e.

evidenční ćíslo daňového dokladu.

pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení.

f.

rozsah a předmět plnění`

b.

c.

d.

Obchodni

povinen

uhradit veškeré

KZ. as. oprávněna požadovat smluvní

KZ. as. neposkytuje zálohy na budoucí plnèni.

8.

s těmito výjimkami:

g.

datum vystavení daňového dokladu.

h.

datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty.

a.

trvalá dlouhodobá plnění se stanovenými termíny

vyúčtování

jeden

měsíc nebo

delsimi

(napr.

dodávky energii. předplatné periodik)

data vystavení daňového dokladu.
b.

jednotkovou cenu bez dane. a dale Slevu. pokud

i.

partner je

Dojde-li k prodlení Obchodního partnera S dodáním

a to ten den. který nastane dříve. pokud se liší od

plnění, u nichž je nutné nebo obvyklé. že platba je

předpokladem přijeli objednávky (kurzy. školení.

není obsažena v jednotkové ceně.

Zájezdy. rekreace)

j.

základ dané.

k.

zakladni nebo sníženou sazbu dané nebo sdělení.

obchodním partnerům. zákazníkùm a pacientům stëmíto

že se jedna' o plnění osvobozene' od daně. a odkaz

splatnostmi:

výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé

l

KZ. as. fakturuje a vyúčtovavá svá plnění svým

9.

na příslušné ustanovení tohoto zákona.

koruny tak. že Částka 0.50 koruny a vyšší se

zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší

a.

Dle uzavřených smluvních platebních podmínek

b.

14 dnů pro samoplátce Za Zdravotnické výkony

c.

8 dnu pro plátce regulačních poplatku za lüżkovou

péčí

neż 0.50 koruny se Zaokrouhli na celou korunu
dolù.

3.

d.

Nebude-li

faktura

(daňový

doklad)

obsahovat

stanovené náležitosti. je KZ. as. oprávněna ji vrátit ve lhútë

10.

nova lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury
této

V

(daňového

dokladu).

prohlašuji.

že veškeré jejich

navzájem

Započitatelné

ve

souvislosti
vzájemné
smyslu

strany

smluvní

ustanovení

§

Faktury

doklady)

se

platí

bankovním

převodem na ucet druhé Smluvní strany uvedený ve faktuře

Účinnost od:

1.8.2014

Garant:

VPOC

Uvolníl:

VKK

a.

Samopla'toù za plánované zdravotnické výkony

b.

Od právnických a fyzických osob. které Své Závazky

pokynu vedení společnosti

1982
11.

(daňové

KZ. as. vyžaduje platbu zálohy ve výši aż 100%

plní dlouhodobě se zpožděním. a to na základě

pohledávky jsou

občanského zákoníku,

do 14 dnù za ostatni plnění

předpokládané ceny od:

splatnosti. V takovém pripade Se přeruší běh lhůty splatnosti a

4.

úöet

dokladu

daňového

uvedený na faktuře musi Splňovat podmínku dálkového

obsahovat nasledujici údajef

a.

Vpřipadě

dokladu).

(daňovém

Pro zajištění mùże KZ.

dalších zajišťovacich

as. požadovat poużiti

nástrojů. jako je bankovní Záruka.

ručitele apod.

Schválií:
GR KZ

Distribuce:
Intranet

Verze;
7

Strana:
3z 5

KZlO_SCOOOlVŠeobecné obchodní podmínky KZ. as.

U

12.

se

vztahú

za

pojišťovnami

zdravotními

poskytnutou zdravotní péči postupuje KZ. as. podle platných

předpisů a s ohledem na ostatní aspekty smluvního vztahu.

13.

Pro případ. że o prodávajícím jako o poskytovateli

zdanitelného plnění je

Zveřejnëna způsobem umožňujícím

dálkový přístup Skutečnost. že je nespolehlívým plátcem DPH.
v Souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb.. o DPH, Smluvní

Strany siedna'vají. že za splnění závazku kupujícího uhradit
Sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku

vynaložené naklady přímo se vztahující k soudnimu sporu
o náhradu škody, a to včetně nákladů na právní Zastoupení.

f.

ustanovení.

studie

výsledek

že

výlučny'm

je

vlastnıctvim zadavatele. V případě. ze by v ramci plnění
smlouvy o provedení studie došlo k vytvoření vynálezu ve

Smyslu Zákona č. 527/1990 Sb.. o vynálezech. průmyslových
návrzích,

zlepšovacích

a

vzorech

nalezl

pravo

na

púvodcovslví zkoušejícímu. připadne jeho jinému píıvodci.
Vpřípadë. že právo na puvodcovslví vznikne komukotiv Ze

ve výši dané na účet správce daně poskytovatele a zbývající

zaměstnanců nebo pracovníků KZ. as.. zavazuje se KZ. as.

část kupní ceny o dañ poníženou prodávajícímu.

bezplatně zajistit převod práva na patent. popř. na jeho
využití. na Zadavatele` a to nejpozději do 30 dnu ode dne

podmínky

Obchodní

V.

při

uzavírání

oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového

Smluv

O provedení klinických hodnoganl

KZ,

li

-

as

jakékoliv

náklady

jednoznačně a prokazatelně Související S převodem práva na
patent, popř. na jeho využití. zadavatel se zavazuje tyto

Klinické hodnocení je možné provést pouze na

1.

Vzniknou

vlastnictví.

základě písemné Smlouvy. Při uzavírání smluv o provedení

náklady KZ, as. proplatit.

klinických hodnocení (dále jen studie) platí tyto podminky
a smlouva musí obsahovat následující články prokazující tyto

k

a.

studíe

provedení

musí

být

udèlen

souhlas

ve smlouvě musí být uvedeno místo provedení

studie. jméno hlavního zkoušejícího a přibližná doba trvání
Studie

je-li Smlouva o provedeni studie předložena jako

c.

dvoujazyćná. rozhodující je jazyková verze česká

Tyto podmínky Se použijí plimèl'ené i pro uzavírání
vztahu

cí

vztahú

nepodléhajících

režimu

obchodního zákoníku a řídících se občanským právem, tj.
napl. darovací Smlouvy. smlouvy o výpůjčce. dohody o uznání
dluhu a jeho úhradě. apod.

2.

Vztahy uzavřené nebo uskutečněné před datem

platnosti

těchto

všeobecných

obchodních

podmínek

že Zajistit pred uzavřením smlouvy na provedeni Studie
pojisteni odpovědností za škodu pro sebe i zkousejícího.
jehož prostřednictvím je zajištěno i odškodnění v případě smrti

subjektu hodnocení nebo v případě škody vzniklé na zdraví
subjektu hodnocení v dusledku provádění studie. a to na

všeobecnými obchodními podmínkami.

3.

Pokud bude KZ, as. povinna ze zákona nebo

rozhodnutí

Soudního

nebo

jiného

správního

Orgánu

uveřejňovat informace o realizovaných obchodních vztazích
acenách. není možné žádat o výjimku ztohoto ustanovenl.

celou dobu provádění studie. Doklad o příslušném pojištění je
přílohou smlouvy.

e.

Závazek Zadavatele studie. že pokud bude vúći KZ.

as. uplatnën nárok na náhradu škody. kterou lze prokazatelně
příšítat zadavateli ČI účinkům hodnoceneho léčiva. poskytne
zadavatel náhradu Škody v takové výší, v jaké subjekt
hodnocení uspesne uplatnil svuj nárok u soudu. resp. zajistí
plnění Z příslušné pojistné smlouvy. v takové výši. v jaké
subjekt hodnocení úspěšné uplatnil svůj nárok u soudu.
Pokud bude vúćl Zdravotníckèmu zařízení uplatnèn nárok na
náhradu Škody ve smyslu vëty první tohoto odstavce. kterou

lze prokazatelně přícítat zadavateli Či účinkům hodnoceného
léčivá.

zadavatel

Účinnost od:

1.8.2014

se

zavazuje

Garant:

VPOC

uhradit

KZ_

se

nemění. Jakékoli další změny již musí být v souladu stëmíto

Závazek Zadavatele Studie a jeho prohlášení o tom,

d.

1.

bezúplatných

příslušnou etickou komisí
b.

Jiná ustanovení

VI.

skutečností:

a.s.

Uvolníl:

VKK

účelné
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List provedených změn
zzššry ; Kapitola/strana

l IV. l strana 3
IILBí, íV.4, 1V.1_

1

líl.7

3

.__ _

_ #.z

Stručné zdůvodnění obsahu změny

Přidání bodu 13 v kagítole IV.
z Úprava dle novelizace obchodního
zákoníku a Zákona o DPH

Úprava dıe zák. ć 89/2012 SD . nhčanský

3

líl.39 a 1V,7

lí.4,5. íV.1.3

zákoník Souvisejicí, „Oprávnění“ požadovat

4

I.I Ií/ô

Změna označení osoby, Oprávnëné
Zastupovat KZ, as.

5

í.. Ií/6

Účinnost od:
'ı 8 ?O14

Sankce

Změna označení osoby oprávněné

-_ ._,T____.

Schválil

úäìtrťgü

1.7.2013

R KZ

1.8.2013

R KZ.

24.1.2013

R KZ

13.2.2014

R KZ

Zastupovat KZ` as., změna kontaktních

Garant:
VPOC

GR KZ _ ÍA_

_„__„____›1_._8_._2014

_údajù

Uvolnil;
VKK
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