Kupní SMLoUW
uzavřená dle § 2079 a nesl. Zákona Č. 890012 §53“.M občanský zákoník`ı ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ﬁníínnˇxˇeﬂ

mezi:

RQL S.r..0.
Se Sídíem: U .íeícna 10952 Havířov. 736 0";

IČ; 25860020

DIČ: (225860020
Zapsáno v Obchodním rejstříku x-fešienérn OR .KOS :soudem v Ostravě, oodil (Í. viožkżzfx 33.6%

bankovní Spoiení:,R
Zastoupená:
Kontaktní Osoba:

(dále jen ._,prodávajı'eí“')

Krajská Zdravotní, :1.25x
Se Sídlem: Socšální péče 33ì6í12f-'\, Ústí nad Labemı PSČ' àíí'l ífš

IČ: 25488627

DIČ; (225488627

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Ktąiským Sondem v l'jstz' nad Labem. oddíì B, 'víož'kı-ı 155i)
bankovní Spojení:

Zastoupená: Ing. Petrem Fiašou._ generálním ředitelem
Kontaktní údąje: teí:
Kontakt ve Včoech Soutěže:

Kontakt ve věcech tecžnˇıickýcìfı:

(dáłeˇjen ,.kupující""'_

Prodávąiící a kupující jsou ćáìe oznaćerzf rovněž: jako ,„s=štˇ‹.ˇ`_-š`ííˇvˇně ntrıiëna“ 'Si Snoíeíšne jako
„Smluvní Stranyť
Tuto Smlouvu uzavíı'ąìí Sıíı'im'ní Strany na Zák'xatíše'. veřejné Zakázky s názvem
Zvýšení kvality vysoce Speeăníízaovaní* péče v onkogjvľneämìčngíi Masarykova nemocnice í iístí. nos-ü
Labem onen - Qwekobťvg'fekt“ "2"=.ˇ?Éetí^=ˇ=\-aeí křeslo

W

í;
í`°í`eí`řnťř`t Wn'vnnﬁˇˇ,“
ĹÍčešem teto smíouvy je nákup níže medoného přední iu koupě :2 ząíìštèní jeho plne
proxﬂˇozuschopnoätř prodá-'efektů nejméně po Zč'ı"“ˇnf (_ío'ou 'á dáíe Zajištění oíorčnf 5.-1 nı-'ıì'xraćìníužì diiíı x“
Zátućní dobčí Předmět SInioın-"y Som-"255 _“š realizaci projektu: Zvýšení kvaìi'ty Wìfnoee Speeăašizovnnž'“
péče v onkogynekologăš .'ììfﬂwnvzv'kﬂš-ęê nťnfoenšee x Ĺletí není Leben-:__ oøıáč. f'egistraení číż-.ío projektu
CZOÓQĎÓÍOﬂíOﬂíì5__006.I'í3002831. který _]e gíodpořen Z 5. \.*'ˇ§}-`Z\-ˇy Ěntegrovżmeho tegíonż'šlnííìo
o P emăního P roärašnu
EROPĚ.
o.

Prodávající se louío smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat. předmět koupe spolu
s odpovídajícím příslušenstvím a umožnit mu nabýí 'v lasnˇržcke právo k něm-u a :o k:
- 4 kus)ı` Golem óET (G 06 04.)
(_dále jen přístroj nebo zbožíl a kupující sc aa Základé íeío smlouvy Zavazuje abożl porn-u a
Zaplatit prodávajícímu Za dodané zboží kupní cenu spocăíìkovanou v Či. Ili. této sinloíu 3;.
Předmětem smlouvy je i:
-

~

-

montáž zboží,

instalace Zboží,
uvedeni zboží do provozu vëeuíe ověření jeho Ťiunkcnosíi.
provedení všech- přízíjímacící“V a provozních testů .a Zkousek dle platné lupič-,šatny a
provedení přísšušnýcís revizíc
Ověření deklarovanýclì technický'cí“. parametru šíaoízcnýcší přístrojí'í dle icclí "zz-akcSpecifikace,

instruktáž Zdravotnických pracovníku a pracoˇí-ˇˇnšˇka odboru obsíużnjícli klinických
Činnosti (dálejen ..()(')KC'“') kupujícího. a vce'ìne vzv-síavení pí'oìokolu o insíruixláżi.
předání dokladů dle ăi. ílí. '-.Švìo .ˇšín'íoíıvyr .a dále zárušní servis dle níž/.e uvedených

b)

podmínek_._

likvidace obalového materiálu.
Přesná Specifikace Zbožíje uvedena v příloze Č. T: (technická specifikace zboží) této srnłoíu 5.
Prodávající se Zavazuje dodat zboží nove. nerepasovaneˇ a nepoužité.

š in

Kupní cena zboží*

'JJ

IK.)

Kupní cena zbožíjc 329 9% Kč bez Dlľll`

Ke kupní ceně dle ČI. lí. bod l. le'ío smlocvj`V bude přípocíeoa DPH platná v :len usLáużeciıenı
Zdaniıelného plnění a Za její určení a v3ﬂ`ćísìení v souladu s právními předpisj` nese odpmčduosí
prodávající.
Kupní cena určená postupem podle bodu l a 2 tohoto Článkujc cenou nepřekročiżelnou zije :eí'šou
konečnou aje v ní obsaženo veškeré plnění ﬂıiˇše této smlouvy.
Kupní cena bude kupujícím ulírazcna na Záklale daříov-'ci'ío dokšadu (lakíuí'ˇxj Untaveˇínšziio
prodávajícím. Daňový doklíad musí být vystaven 'v souladu s í'ısfı. § 28 a musí spínwvaí Llařsì
náležitosti vedle náležitos'ží dle ust. ĹQÍ 129 zakona č. 2.5.3.»2004 So. o dani Z c'ˇ'iľlane hocııoty (uále
jen Zákon o DPH), Zejména pak:

_ IČO.

- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a Číslo uctu.. ve prospěch ktorého má být provedena oıaíliía.
konstantní a variaì'šilní symooš.

- odvolávka na smlouvu.

- razítko a podpis osob),-v oprávne'né k vzvsravciií účetního dokìašìu.
- soupis příloh.
- název projektu: Zvýšení kvalío *ˇwˇsoí'e specializované
Masarykova nemocnice v Ĺ'síí nad líualwíˇn. na..

_ registrační číslo projekzn; 52.06.21.sslušnou1 5__ı'íoez“oí:-03žšs 1,

6.
"i

l .

péče

v

onkogjí nekoíogíí

- přílohou íaktňìť'ı musí 'oýı protokol o předání Zboží.
V případě. Žc daňový doklad ífak'íuržzı) nebude něj-'É odpovídající nášežííos'lí. jc kopuj, Í opš'ávnšı'i
zaslat ho ve lhůtě splaínostì Zpět prodávajícímu Ís doplnění. aníž. se tak dosíanc do prodlení. \.v"
takovem případě: počíná Ťíñiiża spíaínosli ˇočřˇct 'znovu od opětovného zaslání náleżíżè doplncnchíií cí
opravenélio daňového dokladu (íÍı-ıkturj). Danoˇ'v'jř doklad (íakíora') 'musí být \‹"_\„`.~=,'u-1\.‹e1f`_ \v iÍi-eskć
měně.
Kupující neposkytnc prodávajícímu zálohu na. kupnˇ' cenu.
Prodávající je oprávněn vystavit faktura. až; oo řádném předání ,zboží kupujícímu. jak _Íc

dcfinovái'ío níže v ČĹ. lll odsí. 12 smlouvy.

9.

Faktura je Splatna do 30 dnů ode dne jejího o oru ní kupujícírnu na Základevv;
radncbo proíoííolíı o
předání Zboží podepaaneho oběma Smíuvníšni Snanamí. a ro na bankovní učei prodávajícího.
který je uveden v záhlaví této Smíouvy.
Faktura musí obsahovat všechny našeżítí3síi_ nezbvíne' 'ší prokázání legalního nebyli Ĺicencí :už
užívání sofıware, kterćjsou předmětem plnění této Smlouvy iuodávaných Saınosíaíne nebo jako
Současí některé dı'lcí části předmětu plocní'). řvliníe--i'šlne musí pro každou licenci na użívani
Software obsahovat pšˇ'esuou a úplnou Speciíikacřz licence na užívání Software ínazev .íořtware
verze Soﬁware, Iyp licence, jazyková mutací; biíova verze popř. výrobce Software. Časově:
Omezení nebo další upřesňující udaje, a ío ve tvaru Sbodnıćín Se Specifikací I'ccnce na užívání
Software deﬁnovanou je'írn poskytovatelem) pocít_ doíianv_'ch licenci (či v5= íadre 31 Í'e jde o
licenci bez omezení poctu instalací nebo přísruoüíž 5 výjíínííou licencí tvpu (_)Eív'í také :eíích
cenu. Nesplncní telo podmínky je důvodem ší ‹ra-c'eni Ť'alíľurýš“ prodávajícímu ií 'ořcp rucovıľirıi.
i hůta Splatnosli nové íašíiurz-z Začíná bëŽeí dnem prokaí'atc ného ˇ"Tˇˇ=:ˇ'tvzetí nove í.zlíTur5'nupujžˇ: in“.
Hí.
Doba a míaío _pínčn-f'
Prodávající se 'zavazuje předat Zboží ıKupujícímu nejpozdeji do 56 kalendurﬂšcí dnu oc í'ıc ínnoííi
Smlouvy. O Itermínu předání musí prodávajíc' iní'onnovaí pověřené, pracovník) (Zasíunccí
kupujícího minimálně 3 pracovní dny' predem přesný íennín a zpužíob pře-daní bude ﬂ.“loz“`3i_.ı-„cíˇ;
pověřenými Zástupci píodžıvajícíhoa kupujícího Pm- ërˇ'eíìfłín Záëvíupcem prodavaj'ıí. ílío _".jc
Pov eřeny'm Zasíupí:em líupujícíhoj'souz
l.

(J

2.
nebo pověřený pracovník OOKĹ'. kupujícího.
Ĺa předání Zboží Sc považuje:
a.
jeho dodání na adresu:
Krajská Zdravotní. 3.5. Masarykova :íemí'xcníce v L'Isíí nad Labem., o. Z.. Bociulżìi ˇ`
3316/]2A, 40'? 13 L'ístí nad Labem - klinika gjvneííoIoäícko-porodnícka
b.
montáž zboží.
c.
instalace Zboží.
d.
uvedení Zboží do provozu vcetne overeníjeho í'í.ıš.`ílícnoslí_
e.
provedení vŠccb přejímacícb a provozních Lesíu a Zkoušcíí dle platne' Leuíslaíívj a
provedení příslušný/eb revizí.
f.
instrukíáž Zdravotnicííýeb pracovııíkżl:A a ˇ^"`covnííía odboru obníużnýcˇzż klinických
činností (dálejeu __(ŠIOKC“') kupujícího. a vcetne 'vysíavoní proíoííoìu O instrukuíżí.
g.
dodání dolílacìü. Iííerć jsou poířebne pro používaná' zboží (event. které jsou _íupLıjiď'r
požadovány pro připojení íío IT inrrastrulííí.í`š“_v.ł NÁS, PACS apod.) a lítere ıííífedíˇzííjf
technické požadavkyI na Zdravotnické `“`““ísLì"e:íí‹5-ˇ_ jako např. navod k použití í: coalíen:
jazyce (i v elektronicke podobe na CDIIDVDL pšˇ'ís'. išnc ceniíˇššížštyˇ, atesty osvcrícııjíoz. Že
Přístroj je vyroben v Souíadu s nia'íiýmí beznečnosrrıímš normami a í'Í 'fw' kcníi
prohlášení o shodě 'ĹĹ í declarationj 'a další f ie ćálíona č. 268390134'- Sb.. o Zu'ı'avoínic 'K5 'Čt
prostrcdcícb a o změně Zákona c. obě/20043 Sb._ o Spravzíích poplatcích. ve zneni
pozdějších předpisu v případě zboží Se Zdroj ion. zář-ení í ííokunˇıcmací ííle zakona. c.
18í1997 Sb... o ríäírovem v“'5šuŽí`v`ı-'1rıija<:ií`.ˇˇ“ć energie a íonizujícím záření (aíošnov5 Zákon).
7áiíona č Zešf'ìüle řłirı-_ 'alIOší-novˇ)I` .zakon a :'7"3`vˇadíˇ=cícb předpisů Zejırıena `v5í`zlríšlí5 c.
h.

307112002 Sb.._ o žadi aćoí ochrane 3 poslednim šˇíıeríí, a Současně

podpis protokolu o predaní Zboží oběma poveíenýínš Zasíupcš obou Smluvníclı srrac (dale

též „předání zbožšaa).

i.
likvidace obalového inaìeríáěu
Zvláštní požadavky:

a.

Prodávající uvede na Fakruře pí'íˇ.“3ˇíin=-` na dodacín“. Isuı 'ší veškereˇnıu a r'ruarovcmu

vybavení všech koínpouenl dodávky nřcsnoa Specítikaci S“

autorských pí'av}, nazev-_ verxfi
prodávající předá: iicenﬂíìní ceł't

- v5'roš'3ce Idrżitcic

edici. lokalizací._ bšrovou verzi. lžceníˇxnˇﬂˇ ryo. Dal-e

L" íaí). '_'icc'šıční Čísia a iíccnčni ujednání [_EŤLĂĚA apod. i“ ií

ČJ)

3.

O

b.

veškeremu softwarovén'ıu vybavení vsech komponent dodávky. Nesplnení této podmínk)
bude v procesu akceptáce předmětu plnění teto smlouv)TI klasifikováno jako podstatná
vada plnění t'vada bránící následnému používání předmětu plnění),
Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedeni Zboží o-.Tprovozu. V případě. Že kupující nevjeká. až orodáˇ'ající uvede Zboží do provo7u a uvede
Zboží do provozu sám. nebude mu Ze stratT j prodávaného poskvnztn [a Záruka Za iakost
ZboŽĹ
Protokol o předání Zboží musí být na strane kupujícího podepsán pracoT-TITI'lv'en-Tı odboru
obslužných klinických ćinností. 'v opačném případě není plnění dodávk) pv'JTvı't'z'n'to Zıt
úplne a nelze se domáhat úhrad)T kupní ceny.

HV..
Vlastníeke právo a ncbtfpečí škody na Zboží
Nebezpečí škody na Zboží přechází 7, prodávajícího na kupujícíl'ıo okamžikem předání Zbożí.
V případě, Že prodávající nemůže provést kompletní předání Zboží 'Z důvodu tıepíˇipž'a.T..Tˇenosti na
straně kupujícího (tj. Zejména nepřípravenost na instalací dodávky Zboží). pŤcCháZí nebezpečí

škody na Zboží Z prodávajícího na kupujícího jeho odevzdáním kupujícímu.

'JI

.4=`

LJ

Vlastnickć právo ke Zboží dle této kupní smlouv)TT` přechází na kupujícího předáním 'Zboží ívZZ et.
lll. odst. 1,2 této smlouvy).

V,
Za TTiT loví Za jakost
Prodávající se Zavazuje dodat kttpujíeíttíu Zboží v kvalitě. jež bude v .souladu .s of'íslu'snym-ˇ
platnými právními předpisy a technickými či _išnvtní ntT-ˇ'nami.. a to jak v České republice. tak i
v Zemi výrobce Zboží.
Prodávající poskytuje kupujícímu Zárttku 7.21 jakost .7hoŽ'Í. Záruční doba je 24-! mesicu a Zácˇľi'n-'ì
běžet ode dne následujícího po předání Zbożí.
Prodávající se Zavazuie v rámci Záruky provádět opravˇv poruch a Závad zboží (dle § tio' Zákona č
268/2014 Sb. ) tj. uvedení Zboží do stavu pšrio Využi elríostí í elto tec -TTickjfch parametru. TT'TT\.tvCl
dodávky všech náhradních dílů a provádět Standardní vylepšení Zboží dle pokynu vzxľˇ once.
Záruka se nevztahuje na vady Zboží Zpusobene kupujícím v rozporu s návodem k použití .ZbožL
Záruka se vztahuje š na příslušenství. které je nutne k pínenTu a bezpeenénnı využití dodancno
Zboží po celou Záruční dobu a které bylo “T“T:.T.dáí'ajícím dodáno spolu se Zooášn. Štejne tak
poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jínt ˇ'“'T"TTv-'ádš1`ıý servis a pravidelnou t'ıdrżbtz.
revize. předepsané kontroly| a lTT'rT'ìhlídky kalibrace a 'iT-'alídáce dĚc tohoto clánku. Cent-t Za Tv no
materiál je V potřebném množství a k-Tˇašıte po celou Záruční íloou. již Zahrnuta 'v kupní cene :ilLv-š
clánku II. této smšouvy.
V případě uplatnění reklamace Zboží se pí'v'ıdt-'tvajícž ZżtTvTaZuje. Ze doba nástupu servfsnın-C technika-'i
Tív'íl'Ĺ:
ˇ
na opravu bude maximalne 115% hodit:- ocì `ı`1ahlásonír.ávadv prodávajícímu Kc“
prodávajícího pro účely hlášení Závad'.
Lhůta pro odstranění vad nebude delší no? 3 kalendářní day. l..lıá`zta pri. odstranění 'vad Zacíšía
plyˇnout ode dne telelbníckeho nal'llášcı'tí Tae' prodávajícímu :š náăledným etnaíio\f_\'T'šT.T. __notTvTT'rZeníí'n
dle vTv'TˇŠe uvedených kontaktních udaje.
Prodán ajicí se ZavaZuic. Že Tv' případe. Že nebude možne oprav t ZboZí na místě do th't'ítTv uvede nc
v' Článku V. odst. 'í stniou'x-jv, poskytne kupujícímu nejipozdej: do 48 hodírTx po upijvnut. llıt'ít_\T
odstranění vad až. do dohv úplného vjv'řízeni rekla-ˇnaee náhradní Zboží odpovídající specítikací
Zboží a to bezplatně D-'oTv oZ vv odTíı o? TT áltradní ho Zboží 'Zajíst i prodávající na vlastní náklady.
V případě. Že charakter., Závažn-ost a rozsah vad), neumožní lhůtu pro odstranění vad)
prodávajícímu .splnit9 může být kupujícftìż opakovaı'tč písemně poskytt tito přín'ıěřená Ĺhuta pro
odstranění vady. O hledšsku, Zda charal-xˇteš“.` Závażnost a tToZaal'T. vady vyžádalo poskytnutí další
ptˇ'íntětˇ'ene lhá'ìtzv'.ł stejne tak o délce další "Tií'neřenć lhůty-g rozhoduje kupující. Poskytnutí další
přiměřené lhůty nemá 'vliv na povinnost prodávajícího uvedeno;v v odstavci 8 tohoto cìánku.

Il). Vytkne-íí kupující prodávajícímu vadu oprávněně. neběží lhůta pro uplatnění práv Zvadneho
plnění ani Záruční doba po dobu. po kícrou kupující nemůže vadný předmět užíval. Smluvní
Strany Se dohodly. že záruční doba zboží Se automarícky prodlužuje o dobu. která upl) ne ".` ìzì
nahlášením a Odstraněnírn závady dle tohoro cìánku V Srnlouí-'jﬂ-z
Prodávající Se zavazuje provádět v dobe 7áruky bezpíaíně:
- výrobcem předepsané kontrolyV a prohlídky. kalibrace. validace a ınctrologicke ověření v
Souladu Se Zákonem Č. 505;"1990 Sb., o metrologíí. ve Znění pozdějších předpisů.

-

-

odbornou údržbu (periodické bczpcčnosínë technická kontroly) dle §55 žákona i“.

268/2014 S'o.
revize dle § 67 a 68 Zákona c. Zóíšíľíllií Sb.
v případě 'zboží Sc zdroji ion. Záření Zkoušky dlouhodobe Stabiliľy., dle Zákona C2. LíšllQW

Sb. ve znění pozdějších předpisu.

náhradní dílyI a Spotřební materiál I'íLuťnjí“ k. orov-ˇádení Výše uvedených kon'zroĹ a prohlídek

poskytne prodávaj íei bezplatníl-`

Prodávající Se Zavazuje V rámci Záruky,` určit a Sledovat iienníny' odborná údržby (jperìíıdicèçxífcšż

bezpečnoslnë technických kontrol) dle Zákona Č. ZŰSÍ'ZOl-ﬁí Sb. dle pokë-nù výrobce. Proíí'íko'1y o

Tx)

Výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi odboru Líbnlużı'ıjvˇc?
klinických činností kupujícího.
Kontaktní osobou pro přímou komunikací Se Servisníín łechníkem- prodávajícího i.: ícclìııik
Zdravotníckého pracovíšrě a odboru obslužných klinických činností, Ze Strany prodán.` ...ího čedjv
bude umožněna í telefonická konzultace povcřenýmž pracovníky Zoravoínického pracwťišlc a
odboru obslužných klinických činnosrí.
Vlí.
Saínkční ujednání
Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní ccru 73:'70ží í'ádne a víš-aa. je prodávající oprav "il"
požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výší '3.005 9/6 z“. dšužnc částky Ya každý“ den prodlení. š
to až do úplného zaplacení dlužné částky.
pokud nedojde v termíš'ìu die č“. Ill. ovı'ìıSl
Nedodá-lí prodávající kupujícímu Zboží řádnc a Včas
l Smlouvy k předání zboží, Zavazuje Se prodávající žapšaíir kupujícímu Smluvní nokuíu ve 'výší
0.2% Zkupní ceny ćboží bez DPH Za každý der; prodlení. a io až do řádného předání 7líoží
kupujícímu.
V případě. Že prodávající neopravš' zboží ve Šítüíć uvedená". 4. ČI. V. odSt. 7 Smlouvjí a :íebuo`
poskytnuto náhradní zboží v'e lhůtě dle cí.. V. odSí. ä Sínloíżwy. je kupující vzıprén'ncˇn“` požaJ 'war
Smluvní pokutu Ve výší [L2 0/0 Z kupní ceny` bež DPH 7a každý kalendářı'ıí den až do řádné oprav _\\
(odstranění vad) Zboží.

Uplatněním Smluvní pokuí.}-“ není dolćeno právo Stran na náhradu Škody. ani právo na í'u'ŠSíoupcní
od Smlouvy v Souladu Se zákonem Č. SQIĚĹH 2. Sb.. občanský Zákoník Zákonem Č. 1354.120 Í o řéi .
o Zadávání veřejných zakázek.

Vˇì'ˇš'.
Předčršane ukončen' ˇšž'fílfíì'H'š*

Tato kupní Smlouva může býl ukončena dohodou Sšziluvních Stš'an, Č-í odsíoupeníí'n od Smlouvy dÍc
Zákona Č. 89/20ì 2 Sb., občanský Lákoník a ,zákona č l 3-'Iívˇ'íìlìl 6 fšb., o Zadávání veřejných žakážek.
Smluvní Strany jsou povinny vypořádat Sí vzájemná ““`f“.“ˇ‹.\ﬂ=a a závazky v Souladu S uSíanoveníı-n:
Zákona c. 89/20l2 Sb.. občanský Zákoník.

"JŤˇ .
Zí'íář. uSíanv'ívení
Prodávající íímlo udeíujc Souhlas Se mfeřejnerıinż této kupní Sí'níouvy v' Souladu S po\`ínı`íoStínŽ

v
kupujícího. jakožto Suojektu povinného dle Zákona c. Idofšíšiłíž Sb.. o Svobooneˇrrf; přístupu

kíníorn'íacím, ve Znění pozdějších předpíSĹš. Zákoí'ía Č. l.`â‹'l-.-“"20Ě6 Sb.. o Zadávání xeřejných

l`J

Zakázek. ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 34012015 Sb., o Zvláštních podmínlxš'ıch
účinnosti některých smluv, aveřejrˇíování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
ve Znění pozdějších předpisů.
Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované iní'tormace a
dokumentaci související s realizací projektu Zaměstnancům nebo zmocnčncùm pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR., Evropske komise. Evropského účetního dvora, nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného orgánu ﬁnanční správy a dalších= oprávněných orgánů státní správy) a _í-e
povinen vytvořit výše uvedeným osobám oodmínkjv' k provedení kontrol).I vztahující se k realizací
projektu a poskytnoutjim při provádění kontroly sončinı'ıost.
Prodávající se Zavazuje archivovat veskerer originální dokíìmentjx' související s rt:,`alí.'/.aci 'zakázky
včetně účetních dokladů minšmálně do konce roku 2028.
HI.

L4.)

IQ

Platnost a úřăn'rıost sm'łoššvy

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpísu oběma smluvními stranami.
Podle § 6 Zákona č. 340f2015 Sb.. o 7vláštních podmínkách účinnosti některých smluv.
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv t Lákon o registru smluv",I nebyla-li smlouva. na niž se
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím regăstru smluv, uveřejněna prostřednictvím .registru
smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, žeje Zrusena od počátku.
Smluvní strany jsou si vědomv, Že smlouva s ˇvj'ifsí hodnoty jejího předmětu přesahující :EU llílt,“ lie
bez daně Z přidané hodnoty, pokud se na ní nevztahuje některá z výjimek uvedených v Š' 3 ods'i` ."
Zákona o registru smluv, se povínně uveřejíˇioje prostřednictvím regšstru smluv.
Smluvní strany shodně prohlašují, Žc Žádné ustanovení teto smlouvy [včetně vsech jejich příiohì.
nepředstavuje obchodní tajemství Žádné smluvní strany podle § 594 zákona č. 8920 l 2 íšb..
občanský Zákoník a ani důvěrně informace. a souhlasí s Lít-ˇ'eíˇ'ejněním této sí'tìloíwjv v nlnem
rozsahu, tj. včetně všech. osobních údajů.
Smluvní strany se dohodly, że smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv lšrajssa Zdravotní.
a. s. bez Zbytečněho odkladu.

PŠ.
Ostatní ííˇ=-ıtanovt`n`ľ
Obě smluvní strany jsou povinnyV oznámí*ˇ druhe smÉ-uvní straně jakoukoíh zmenu udaje
uvedených v Záhlaví této smlouvy. a to písemně be; Zbytečneho odkladu pote. kdy se o of'ísltšsııo
Změně dozví.

Xi.
Závěrečná ustanovení
Právní vztahy touto smlouvou neupravcnć si: řídí příslušnými ustanoveními zakona č. 59 "JU il Fżlb..
občanský z'ákonílx'.
Prodávající na sebe přebírá dle § Ĺ765 (Ěí'íčanskelío Zákoníku riziko Změny okolností. zejmena
veskere' změny kurzu cizích měn.
.le-li nebo stane-li se nektere ustanovení této smlouvv neplatíte či neùč-ínne. nedoìysá se io
ostatních ustanovení toto smlouvy, která zastávají platná u účinná. Smluvní strany se vtomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanm ení neplatné či neí'áčinne novým ustanovením platnýín a
účinným. ktere neiĹčpc odpovídá původně Zamvslcnčrnt účelu ustanovení neplt-ınıe'ho ci
ncúčinnčho.
Smluvní strany se Zavazují řešit veskere případně spory smírrıoí; cestou. Budou-ii 'ta'so'zá jednat“
neúspěšná. případně spory mezi smluˇv'níí-'ní stranami jsou o:-<`Švněny rozhodnout obecne' soudy
České republiky. Přísšusnosi rozhodčích sourlaje ˇvyíoučena.

ın._.ł'ı

6.

`ˇ.7.

Pro případ. že o prodávajícím jako o poskylovaıeli Zoaniíalııo'ho plnění je. n-'eřajněna ćpišsohem
umožňujícím dálkový přístup skutečnosâ. Že je nespolahlšvým plátcem DPH. v souladu sa Zněnín“
Zákona č. 235./2004 Sb., o DPll, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího
uhradit sjednanou kupní cenu je považováno. uhradí-li kuzoující částku ve výši daně na ášćaì
spravce daně poskyìovažele a Zbývající čás'ı kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu.
Tato smlouva se vyhotovujc vc dvou stejnopăseoh s plainosaí originálu. znichž každá. smluvní

strana obdrží pojodnom vyhotovení.

Změny a doplňky této smlouvy mohou :ozvi prováděny pouzo na základě dohody obou sšnluxnˇ'on
sıran ajsou platné pouze v písemné podobě í'onnou číslovanjl-'oh dodatku.
8. Příloha č. i je nedílnou součástí této smlouvy.
9. Smluvní strany shodné prohlašují. Že tato smlouvaje uzavřena podlająiìoh pravé a svobodné vuíc.
nikoliv v tísni. Za nápadně navýhodnýoh podmínek. »což stvrzujı'“ svými včas 'norućními podpisy.
lO. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učinćna výslovně, nebo \-')-`piývajicí z 'áćżo smlouvu.
ústní či písemná, jsou vtělena do téio smlouvy. popřípaxč zadávací dokuo'zcntaoť. aniž. lıjvˇ byla
omezena všeobecnosíť předchozího, Žádná. Změna nebo dodatak nabuo'o uzavřen tim, že budú“
doručena. přijata. podepsána nebo mona-:na objednávka Ktorćkoli strany: faktuša. přopraˇvˇr:
dokumenty. Výzva. Sdělení, nebo jiné obchodni Ťonnulářo obsahující Č (ioplnujíc: obchodní
podmínky v této Smlouvě nebo jsoucı' v rozporu se stávajícími obchodnín'ııř podmínkami
obsaženými V této smlouvě nebo Zadávací fn'lokumentzuàš. .íakćkoli :z'fTı-'š-ny' této smlouvy musi mít
písemnou formu v Iis'tinm-:Ĺı podobě a podepsané smlu nimi sıranam'š, Vzoání se jakélnškolA` prava
ze smlouvyı se vztahuje pouze k okolnostem. pro které bylo vzdáıní se určeno.

Příloha:
l) Technicka specifikace Zboží

V Havířově

V Ĺfsti nad Labem
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Krajská zdravotní, a.s.

E4.“e_íekà "dr-'tn as.

Masarykova Nemocnice v Usti n. I..
Sociální peče 3316112A

Sociální peče 3316/12a

1

40011

í

Česká republika

Usti nad Labem - Severní Terasa

i 40113 ústí nad Labem
` Česká republika

` ›
i,

`
Kontakt.

Kontakt.:

Termín dodání:

Doprava: Dodavatelem

Vystavil“

l

Zákazník CZ+SK

Nabízíme Vám následující zbożíż
Množstv Ĺ" 71%

Kod:
G 06 04

GOLEM GET - gynekologický a urologický Vyšetřovací
slúl

4.00

21

cena/mj po s DPI-tim]

cel'fﬂr“

99 823,79

329 996.00

82 499.00

Celkem 5 3m!
399 295.16 *._`-<

Pracovní plocha rozdělena na Sedak S výřezem a opèradlo a “==-."“ecinot“'“_ nlavovým dílemtpoohlavníki

Stacionární provedení.
Kompletní výbava pro ambulanci“. nerezová miska madla pro oaci€“"' ' c'Ť-ëk paoírove role. nástupní schodek a `“^^.`sl‹i›.`.-“ 0-;
úpravou.

Nosnost 150 kg.

Výška nastavitelná eiektropo'nonem 640 - 940 mm. nastavení akiono opěradla elektropohonem 03+ 80'" r 17“- ení sk“ _ ˇ “ ~ "L'nı

(Trendelenburg) elektropohonem O°+ 30°.
Elektronika umožňuje naprogramovat 3 pracovní :feny

Nástupní výška 45 cm (vzdálenost mezi nástupním sobiidkem a seoaeím dílem).

Nejvyšší výška sedací Části od Zeme 94 om

Šířka pracovní plochý 62 om.

Možnost volby mezi šauty a patními opél'ami.

Možnost dodatečného připevnění (na Šauty nebo patní opery)ı

Ovládání všech elektropohonů nožní Šiapkou + ručním ovlaoačern současné.

Včetně dopravy` montáže` instalace a zaškolení obsluhy.

Záruční doba 24 měsíců.
- Spodní ra'm nożičkový

- Šauty

- koženka bez určení barvy

- ovládání Šiapky na spodním rarnulF;`Z"`1
- Miska bez odtoku

:rsšlvzêmvﬂw

Dekujeme Vam Za důvěru a těšíme se na další spoioprfíťü

q _'329 9076,00 _í'sìí'ì'.øšˇz_-ie '*"ˇlt

