Kupní smlouva

uzav ená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany
Kupující:
sídlo:
zastoupená:

Ostravská univerzita
Dvo ákova 7, 701 03 Ostrava
doc. MUDr. Rastislavem Ma arem, Ph.D., MBA, FRCPS.
d kanem Léka ské fakulty Ostravské univerzity
IČ:
61988987
DIČ:
CZ61988987
bankovní spojení:
ČNB Ostrava
č. účtu:
931761/0710
(dále jen „Kupující“ nebo „OU“ nebo „Zadavatel“)
Prodávající:
sídlo:
zapsaná v obchodním rejst
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Medsol s.r.o.
Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice
íku M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188143
Mgr. Michalem Barošem, MBA
24201596
CZ24201596
Československá obchodní banka, a. s.
260001288/0300

(dále jen „Prodávající“)

2. Základní ustanovení
2.1.
Tato Smlouva je uzav ena na základ zadávacího ízení na ve ejnou
zakázku „Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF
OU.“ v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzd lávání (dále
jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366, pro část 2 ve ejné zakázky.

Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této Smlouvy a taktéž
oprávn ní k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v dob uzav ení
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že zm ny dotčených údaj oznámí
bez prodlení druhé stran . Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto
Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávn ny.

2.2.

3. P edm t koup
3.1. P edm tem této Smlouvy je dodávka systému pro kompresi hrudníku

LUCAS 3.1, společnosti Stryker/Physio Control, dle Části 2, ve ejné
zakázky s názvem ,,Systém pro kompresi hrudníku,, pro Léka skou fakultu
Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzd lávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná
nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366, specifikovaných
v P íloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „zboží“).
Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží uvedené v čl. 3.1.
a umožnit Kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující se zavazuje
zboží p evzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

3.2.

Prodávající p edá Kupujícímu veškerou dokumentaci vztahující se ke
zboží, která je pot ebná pro nakládání se zbožím a pro jeho provoz, nebo

3.3.

kterou vyžadují p íslušné obecn závazné právní p edpisy a české a evropské
normy ČSN a EN (návod k použití/obsluze v českém jazyce, technická
dokumentace, pokyny pro údržbu, záruční listy apod.).
Jakost, provedení, vlastnosti a další specifikace zboží včetn
množství jsou uvedeny v P íloze č. 1 Smlouvy.

3.4.

jeho

Dodávkou zboží dle této Smlouvy se rozumí dodávka všech
požadovaných prvk , jejich doprava na místo pln ní, uvedení do provozu vč.
p ípadné kalibrace a dalšího pot ebného nastavení dle pokyn výrobce,
zaškolení pov eného pracovníka, uživatelská dokumentace, návod k použití
a údržb (tišt ná i elektronická podoba v českém jazyce), záruční listy,
zabezpečení záručního servisu, preventivní servisní prohlídky dle doporučení
výrobce, opravy poruch a závad, tzn. uvedení za ízení do stavu plné
využitelnosti jejich technických parametr .

3.5.

Prodávající prohlašuje, že:
3.6.1. je výlučným vlastníkem zboží, které Kupujícímu odevzdá,
3.6.2. zboží je nové (tzn. nepoužité, ani repasované),
3.6.3. zboží má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a není-li takového
ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo
které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
3.6.4. zboží se hodí k účelu, který vyplývá zejm. z této Smlouvy,
3.6.5. zboží vyhovuje požadavk m právních p edpis ,
3.6.6. zboží je bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních.

3.6.

Prodávající je p i realizaci p edm tu pln ní ve ejné zakázky povinen
dodržet platné technické normy a ekologické požadavky a veškeré použité
obaly budou šetrné k životnímu prost edí.

3.7.

4. Lh ta, místo a zp sob pln ní
4.1.
Prodávající je povinen

odevzdat p edm t
do 12 týdn ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

koup

nejpozd ji

Místem odevzdání zboží je Léka ská fakulta Ostravské univerzity,
Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava Vítkovice
(dále také „místo pln ní“ nebo „místo dodání“).

4.2.

Osobou oprávn nou za Prodávajícího je Jaroslav Šuhaj, tel:
776234564, E-mail: jsuhaj@medsol.cz

4.3.

Osobou odpov dnou za p evzetí p edm tu pln ní je Ing. Silvie
Procházková – biomedicínský technik – projekt Cvičná nemocnice, e-mail:
silvie.prochazkova@osu.cz , tel. 553 464 062, mob. 603 224 537.

4.4.

Odevzdání zboží bude potvrzeno podpisem oprávn ných osob
Prodávajícího a Kupujícího na protokolu o odevzdání zboží s uvedením data
odevzdání zboží.

4.5.

Kupující po odevzdání zboží provede kontrolu zjevných vad. Zjistí-li
Kupující, že zboží má vady, oznámí to Prodávajícímu nejpozd ji
do 5 pracovních dn ode dne odevzdání zboží. Má se za to, že dnem
následujícím po uplynutí 5 pracovních dn ode dne odevzdání zboží, aniž by
Kupující oznámil Prodávajícímu existenci vad, Kupující zboží p evzal.

4.6.

Kupující není povinen p evzít zboží, které vykazuje vady, p estože by
samy o sob ani ve spojení s jinými nebránily ádnému užívání zboží nebo
jeho užívání podstatným zp sobem neomezovaly. Nep evezme-li Kupující
zboží z tohoto d vodu, hledí se na n , jako by Prodávajícím nebylo
odevzdáno a Prodávající je v prodlení oproti lh t dle čl. 4.1. Smlouvy se
všemi d sledky, které jsou s tím spojeny.

4.7.

Pokud v c vykazuje vady, pop . pokud Prodávající neodevzdal
Kupujícímu n kterou z více kus jedné položky zboží ve smluvené lh t ,
p ičemž m lo být na základ této Smlouvy odevzdáno více kus jedné
položky zboží, a Kupující se p esto rozhodne odevzdané zboží
od Prodávajícího p evzít, má se za to, že Prodávající splnil závazek odevzdat
v c s vadami. Prodávající v takovém p ípad není v prodlení s odevzdáním
v ci. P i oznamování a odstra ování vad v ci dle tohoto článku postupují
smluvní strany p im en v souladu s ustanoveními o reklamaci vad v ci
uvedenými v čl. 8 této Smlouvy. Takto oznámené vady se Prodávající
zavazuje odstranit v souladu s uplatn ným právem Kupujícího bezodkladn ,
nejpozd ji však do 10 dn ode dne jejich oznámení Prodávajícímu.

4.8.

5. Cena a platební podmínky
5.1.
Celková kupní cena za p edm t koup dle čl. 3 této Smlouvy byla
dohodou smluvních stran stanovena ve výši:

bez DPH
DPH
s DPH

5.2.

369.000,- Kč
77.490,- Kč
446.490,- Kč

Rozpis celkové kupní ceny je součástí P ílohy č. 1 této Smlouvy.

Sjednaná kupní cena je konečná a není možné ji p ekročit. Prodávající
prohlašuje, že kupní cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady spojené
s ádným a včasným spln ním závazk dle této Smlouvy, zejm. s ádným
odevzdáním zboží Kupujícímu a souvisejícím pln ním dle čl. 3.5. této
Smlouvy.

5.3.

Platba bude uskutečn na na základ da ového dokladu vystaveného
Prodávajícím po p evzetí zboží Kupujícím se splatností do 30 dn ode dne
doručení da ového dokladu Kupujícímu. Každý da ový doklad (faktura) bude
obsahovat náležitosti da ového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpis a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis , a dále údaj, že zboží
bude hrazeno z projektu OP VVV Simulační centrum "Cvičná nemocnice"
s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Da ový doklad nespl ující
p edepsané náležitosti bude Kupujícím vrácen do dne splatnosti da ového
dokladu k oprav , lh ta splatnosti počíná b žet znovu ode dne doručení
opraveného či nov vystaveného da ového dokladu. K faktu e bude p iložen
dodací list s uvedením názvu a ceny zboží.

5.4.

Prodávající je povinen zasílat faktury elektronickými prost edky na
adresu financni.uctarna@osu.cz.

5.5.

Povinnost Kupujícího uhradit fakturu je spln na dnem odepsání
p íslušné částky z účtu Kupujícího.

5.6.

Prodávající p ebírá nebezpečí zm ny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „občanský zákoník“).

5.7.

5.8.

Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu.

V p ípad využití poddodavatel zajistí Prodávající ádné a včasné
pln ní finančních závazk svým poddodavatel m, kdy za ádné a včasné
pln ní se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za
pln ní poskytnutá prodávajícím k provedení závazk vyplývajících ze
smlouvy, a to vždy nejpozd ji do 15 dn od obdržení platby ze strany
objednatele za konkrétní pln ní (pokud již splatnost poddodavatelem
vystavené faktury nenastala d íve).

5.9.

Prodávající se zavazuje p enést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského et zce a zavázat své poddodavatele k pln ní a ší ení této
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského et zce.
Objednatel je oprávn n požadovat p edložení doklad o provedených
platbách poddodavatel m a smlouvy uzav ené mezi prodávajícím a
poddodavateli. Nespln ní povinností prodávajícího dle tohoto ujednání
smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení
objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém
p ípad účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy
druhé smluvní stran .

6. Smluvní pokuty
6.1.
V p ípad

prodlení Prodávajícího s odevzdáním zboží Kupujícímu
oproti lh t stanovené v čl. 4.1. je Kupující oprávn n požadovat na
Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nedodaného zboží
(včetn DPH) za každý i započatý den prodlení
V p ípad prodlení Prodávajícího s pln ním povinností stanovených
v čl. 8.12. této Smlouvy je Kupující oprávn n požadovat na Prodávajícím
smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2.

V p ípad prodlení Kupujícího s úhradou faktury proti sjednanému
termínu je Prodávající oprávn n požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.3.

Uplatn ním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávn ní
Kupujícího požadovat náhradu škody zp sobenou porušením povinnosti ze
strany Prodávajícího, které je zajišt no smluvní pokutou. To platí i tehdy,
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

6.4.

7. Nebezpečí škody na zboží a p echod vlastnictví
7.1.
Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží p echází
na Kupujícího v okamžiku jeho p evzetí Kupujícím.

8. Záruka za jakost, Práva z vadného pln ní
8.1.
Zboží je vadné, neodpovídá-li této Smlouv .
Práva Kupujícího z vadného pln ní zakládá vada, kterou má zboží
v dob jeho odevzdání, v dob mezi odevzdáním zboží a počátkem b hu
záruční doby nebo v záruční dob .

8.2.

Smluvní strany sjednávají, že zboží bude odpovídat této Smlouv
i po smluvenou záruční dobu.

8.3.

Prodávající se zavazuje poskytnout na zboží záruku za jakost, p ičemž
záruční doba činí minimáln 24 kalendá ních m síc ode dne p evzetí zboží,
není-li v záručním listu nebo v jiném prohlášení o záruce stanovena záruční
doba delší. Prodávající má povinnosti z vadného pln ní nejmén v takovém
rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného pln ní výrobce zboží.

8.4.

Záruční doba začíná b žet ode dne p evzetí zboží Kupujícím. Je-li
zboží Kupujícím p evzato s alespo jednou vadou, počíná záruční doba b žet
až dnem odstran ní poslední vady. Podobn bylo-li zboží Kupujícím p evzato
i p esto, že Prodávající neodevzdal n kterou z položek zboží ve smluvené
lh t , počíná záruční doba b žet až dnem odevzdání chyb jící položky zboží.

8.5.

Záruční doba dle p edchozího odstavce neb ží po dobu, po kterou
Kupující nem že zboží užívat pro vady, za které odpovídá Prodávající,
tedy i z d vodu jejich ešení.

8.6.

Má-li zboží vadu (vady) má Kupující právo:
8.7.1. na odstran ní vady dodáním nového zboží bez vady
8.7.2. na odstran ní vady dodáním chyb jícího zboží,
8.7.3. na odstran ní vady opravou zboží (je-li vada opravou
odstranitelná),
8.7.4. na p im enou slevu z kupní ceny, nebo
8.7.5. odstoupit od Smlouvy.
Kupující je oprávn n si zvolit a uplatnit kterékoli z výše uvedených práv
dle svého uvážení a s p ihlédnutím k charakteru vady, p íp. zvolit a uplatnit
kombinaci t chto práv. Kupující sd lí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil
zárove s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

8.7.

Požadavek na odstran ní vad Kupující uplatní u Prodávajícího
nejpozd ji poslední den záruční doby, a to oznámením kontaktní osob
Prodávajícího v písemné podob nebo elektronicky na e-mail kontaktní osoby
(dále také jen „reklamace“). I reklamace odeslaná Kupujícím poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatn nou. V reklamaci Kupující uvede
alespo popis vady a/nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a zp sob,
jakým požaduje vadu odstranit.

8.8.

Prodávající se zavazuje prov it reklamaci a do 3 pracovních dn ode
dne jejího doručení oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává. Pokud tak
Prodávající v uvedené lh t neučiní, má se za to, že reklamaci uznává
a že vadu odstraní v souladu s touto Smlouvou.

8.9.

I v p ípadech, kdy Prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu
odstranit. V takovém p ípad Prodávající Kupujícího písemn upozorní, že se

8.10.

vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady náklad na odstran ní
vady od Kupujícího.
Pokud Prodávající reklamaci neuzná, m že být její oprávn nost
ov ena znaleckým posudkem, který obstará Kupující. V p ípad ,
že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávn ná,
ponese Prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo
Kupujícího na bezplatné odstran ní vady i v tomto p ípad vzniká dnem
doručení reklamace Prodávajícímu. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval
neoprávn n , je povinen uhradit Prodávajícímu prokazateln a účeln
vynaložené náklady na odstran ní vady.

8.11.

Reklamované vady se Prodávající zavazuje odstranit v souladu
s uplatn ným právem Kupujícího bezodkladn , nejpozd ji však do 30 dn ode
dne doručení reklamace, a to i v p ípad , že odstra ování vady provede
Prodávající t etí osobou, pokud nebude smluvními stranami písemn
dohodnuto jinak. V p ípad opravy prob hne její zahájení nejpozd ji do 5
pracovních dní od nahlášení závady.

8.12.

Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem p i odstra ování
vad zboží veškerou pot ebnou součinnost tak, aby byly vady ádn a včas
odstran ny. Prodávající je povinen zejm.:
8.13.1. v p ípad odstran ní vady dodáním nového zboží dodat nové
zboží na tutéž adresu, kde bylo Kupujícímu odevzdáno
nahrazované zboží, a
8.13.2. p evzít zboží, jehož vada má být odstran na opravou, k oprav
v míst , kde bylo Kupujícímu odevzdáno, a po provedení opravy
opravené zboží op t v tomto míst p edat Kupujícímu.
P evzetí zboží k odstran ní vad a následné p edání zboží po odstran ní vad
prob hne vždy v pracovní dny v dob od 9:00 do 16:00 hod., nebude-li mezi
Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.

8.13.

V p ípad , že Prodávající neodstraní vadu ve lh t dle čl. 8.12.
Smlouvy,
nebo
pokud
Prodávající
odmítne
vadu
odstranit,
je Kupující oprávn n vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen
Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstran ní vady, a to do 10 dn
ode dne jejich písemného uplatn ní u Prodávajícího. V p ípadech, kdy ze
záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy m že provád t pouze
autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv
ze záruky, smí Kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované
osoby.

8.14.

Prodávající je povinen v pr b hu záruční doby provád t bezplatn
veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmi uje platnost záruky.
Termíny servisních úkon budou stanoveny dle provozních možností
kupujícího.

8.15.

Uplatn ní práv z vadného pln ní Kupujícím, jakož i pln ní jim
odpovídajících povinností Prodávajícího není podmín no ani jinak spojeno
s poskytnutím jakékoli další úplaty Kupujícího Prodávajícímu, p íp. jiné osob .

8.16.

9.

Ostatní ujednání
Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Prodávající bere na v domí a

9.1.

výslovn souhlasí s tím, že tato Smlouva včetn všech jejích zm n a dodatk
podléhá uve ejn ní v Registru smluv (informační systém ve ejné správy, jehož
správcem je Ministerstvo vnitra). Kupující se zavazuje, že provede uve ejn ní
této Smlouvy dle p íslušného zákona o registru smluv.
V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
ve ejných zakázek, Kupující uve ejní na svém profilu zadavatele v p ípad , že
celková kupní cena je vyšší než 500 000 Kč, Smlouvu včetn všech jejích
zm n a dodatk a výši skutečn uhrazené ceny za pln ní této Smlouvy.

9.2.

Kupující zve ejní Smlouvu včetn všech jejich zm n a dodatk dle
odstavce 9.1. a 9.2. tohoto článku v plném zn ní. V p ípad , že Smlouva nebo
dodatek obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 obč.
zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace,
které nelze poskytnout p i postupu podle p edpis upravujících svobodný
p ístup k informacím (dále jen „chrán né informace“), je Prodávající povinen
nejpozd ji v den uzav ení Smlouvy tuto skutečnost sd lit Kupujícímu, tyto
informace p esn identifikovat a kvalifikovat právní d vod jejich ochrany. Tyto
části Smlouvy (chrán né informace) pak Kupujícím nebudou uve ejn ny.
V opačném p ípad je Prodávající seznámen se skutečností, že zve ejn ní
Smlouvy v plném zn ní dle citovaných zákon se nepovažuje za porušení
obchodního tajemství a že Smlouva neobsahuje ani jiné chrán né informace a
Prodávající s jejím zve ejn ním výslovn souhlasí.

9.3.

Tato smlouva v p ípad , že celková kupní cena je vyšší než 50 000 Kč,
nabývá platnosti dnem jejího uzav ení a účinnosti dnem uve ejn ní smlouvy v
Registru smluv. V p ípad , že celková kupní cena je nižší než 50 000 Kč,
smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzav ení. O této skutečnosti
kupující prodávajícího uv domí.

9.4.

Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve ve ejné správ , v platném zn ní, osobou povinnou
spolup sobit p i výkonu finanční kontroly.

9.5.

Prodávající se zavazuje zajistit v rámci pln ní této smlouvy legální
zam stnávání osob a zajistí pracovník m podílejícím se na pln ní smlouvy
férové a d stojné pracovní podmínky. Férovými a d stojnými pracovními
podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které spl ují alespo
minimální standardy stanovené pracovn právními a mzdovými p edpisy.
Prodávající je povinen zajistit spln ní požadavk tohoto ustanovení smlouvy i
u svých poddodavatel . Nespln ní povinností prodávajícího dle tohoto
ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností
odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v
takovém p ípad účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od
smlouvy druhé smluvní stran .

9.6.

Prodávající je povinen umožnit všem subjekt m oprávn ným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prost edk je dodávka hrazena, provést kontrolu
doklad souvisejících s pln ním zakázky, a to po dobu danou právními
p edpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty). Tyto doklady budou uchovávány
zp sobem stanoveným platnými právními p edpisy. Subjekty oprávn né k
výkonu kontroly mají právo p ístupu i k t m částem nabídek, smluv a
souvisejících dokument , které podléhají ochran podle zvláštních právních

9.7.

p edpis
(nap . jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za
p edpokladu, že budou spln ny požadavky kladené právními p edpisy (nap .
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní ád), v platném zn ní).
Oprávn ní kontroly dle p edchozí v ty se vztahuje i na p ípadné
subdodavatele Prodávajícího.
Ve v cech touto Smlouvou výslovn neupravených se bude tento
smluvní vztah ídit ustanoveními obecn závazných právních p edpis ,
zejména občanským zákoníkem a p edpisy souvisejícími.

9.8.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu
a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení, pokud
je Smlouva uzav ena v listinné podob .

9.9.

Tato Smlouva m že být m n na nebo dopl ována pouze písemnými
číslovanými dodatky podepsanými oprávn nými zástupci obou smluvních
stran.

9.10.

Kupující je oprávn n odstoupit od Smlouvy anebo jen částečn
odstoupit od Smlouvy p edevším v p ípad , že nebude uvoln na platba
poskytovatele finančních prost edk (nap . MŠMT) Kupujícímu, nebo Kupující
nebude disponovat dostatečnými finančními prost edky, nebo že výdaje, které
by Kupujícímu na základ Smlouvy m ly vzniknout, budou kontrolním
subjektem, označeny za nezp sobilé. V takovém p ípad Prodávající nebude
uplat ovat nárok na náhradu škody a p ípadné prodlení s placením da ových
doklad z tohoto d vodu.

9.11.

Prodávající se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní
spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít v dob vystavení
a splatnosti faktury zve ejn no finančním ú adem na internetu, tak, jak to
vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „zákon o DPH“), aby se Kupující nedostal
do pozice ručitele za odvod DPH za Prodávajícího z d vodu platby
na nezve ejn ný či na zahraniční bankovní účet.

9.12.

Pokud se Prodávající do data splatnosti faktury stane
tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanoven § 106a zákona o DPH
a Kupující se tak dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod
DPH ze strany Prodávajícího, je Prodávající povinen o této skutečnosti
Kupujícího bezodkladn informovat.

9.13.

Pokud se Kupující dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod
DPH za Prodávajícího (nap . z d vod popsaných v bod 9.12. nebo 9.13.
tohoto článku), je Kupující oprávn n uhradit Prodávajícímu hodnotu faktury
pouze ve výši bez DPH a DPH odvést na účet místn p íslušného finančního
ú adu Prodávajícího a Prodávající s tímto postupem souhlasí. Dále v p ípad ,
že nastanou skutečnosti uvedené v bod 9.13. tohoto článku, má Kupující
také právo pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, než mu
Prodávající sd lí číslo takového bankovního účtu, který je veden v české
bance a je zve ejn n finančním ú adem. Závazek se tím v obou p ípadech
považuje za spln ný ádn a včas a Kupující se nedostává do prodlení
s úhradou. Prodávající pro tento p ípad prohlašuje, že jeho místn p íslušným
finančním ú adem pro DPH je Finanční ú ed pro Prahu 6, a že v p ípad
zm ny místn p íslušného finančního ú adu bude Kupujícího o této

9.14.

skutečnosti neprodlen informovat, jinak Prodávající ponese p ípadné náklady
plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána správnému
finančnímu ú adu.
Ustanovení 9.12. až 9.14. se týkají Prodávajícího, kterému je p id leno
české DIČ.

9.15.

Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit veškerou škodu, která
mu vznikne nedodržením povinností uvedených výše v tomto článku, a navíc
je Kupující oprávn n odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení se stává účinným
dnem jeho doručení Prodávajícímu.

9.16.

Smluvní strany po p ečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy
porozum ly, že Smlouva vyjad uje jejich pravou, svobodnou a vážnou v li,
nebyla uzav ena v tísni či za nápadn nevýhodných podmínek a na d kaz této
skutečnosti ji podepisují.

9.17.

P ílohy:
P íloha č. 1 – Technická specifikace p edm tu pln ní
P íloha č. 2 – Podrobná technická specifikace p edm tu pln ní
Za Kupujícího dne ……….….
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Digitálně podepsal doc.
Rastislav Maďar, MUDr. Rastislav Maďar,
Ph.D., MBA, FRCPS
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Datum: 2021.11.29
15:53:53 +01'00'
FRCPS
doc. MUDr. Rastislav Ma ar, Ph.D.,
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P íloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného pln ní

Část 2

Popis parametru
(Nabídka účastníka musí spl ovat všechny níže uvedené
požadavky a parametry specifikace. U parametr
vymezených minimální nebo maximáln úrovní nebo
rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhov t alespo
stanovené požadované úrovni.)

Účastníkem nabízená hodnota
(Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí spln ní uvedeného parametru. V p ípad , že je v
technické specifikaci uvedeno rozmezí rozm ru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které
jím nabízené v ci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede n kterou požadovanou hodnotu,
jím nabízené v ci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V
p ípad položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní
označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.)
Z údaj uvedených účastníkem musí být z ejmé, že účastníkem nabízené zboží spl uje popis
parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede spln ní
požadovaného parametru ov itelným zp sobem, nap . konkrétním odkazem na katalogové, technické
listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)

Položka č. 2 Systém pro kompresi hrudníku
Počet kus : 1 ks

Model - typové/výrobní označení

Výrobce

LUCAS 3.1

Stryker/Physio Comtrol
Ú

Systém využítelný p i kardiopulmonální resuscitaci.
Použití systému bez omezení hmotnosti pacienta.
Frekvence kompresí: 102 ± 2 komprese za minutu.
Hloubka komprese: 53 mm ± 2 mm u pacient s výškou sterna nad 185
mm, 40 až 53 mm u pacient s výškou sterna pod 185 mm.
Napájení:
- zdroj napájení minimáln : Baterie – dobíjecí, lithium-iontová
polymerová (LiPo), externí zdroj napájení, kabel do auta

ANO
ANO str. č.3 Cenové nabídky
ANO str. č.3 Cenové nabídky
ANO str. č.3 Cenové nabídky
ANO Dobíjecí lithium-iont polymerová (LiPo), str. č.8 Prospekt LUCAS 3.1
ANO minimáln 3 300 mAh, str. č. 8 Prospekt Lucas 3.1.

- kapacita baterie: minimáln 3 300 mAh

ANO 12-28VDC/0-10A, str. č. 8 Prospekt Lucas 3.1.

- napájecí kabel do auta minimáln : nap tí 10-28 VDC, proud 0-10 A

ANO 45 minut, str. č. 8 Prospekt Lucas 3.1.
ANO, str. č. 8 Prospekt Lucas 3.1.

- délka provozu na baterie: minimáln 40 minut
- delší doba provozu s externím zdrojem napájení
- doba nabíjení baterie minimáln : nabíjení v systému p es externí
zdroj napájení – mén než 2 hodiny p i pokojové teplot

ANO ménén než 2 hodiny, str. č. 8 Prospekt Lucas 3.1.
ANO 200 nabíjecích cykl , str. č. 8 Prospekt Lucas 3.1.

- požadavky na životnost baterie: minimáln 200 nabíjecích cykl

ANO IP44, str. č. 8 Prospekt Lucas 3.1.

- stupe krytí baterie: IP44
P enos dat:
- minimální radiový modul Bluetooth v2.1 + EDR t ída 1

ANO str. č.3 Cenové nabídky
ANO str. č.3 Cenové nabídky

- minimální požadovaná rychlost p enosu: 3 Mb/s

Celková nabídková cena ve ejné zakázky:
Položka
2.

Systém pro kompresi hrudníku

Nabídková cena VZ CELKEM

Počet kus

Celková nabídková cena bez DPH
1

369 000,00 Kč
369 000,00 Kč

DPH
77 490,00 Kč
77 490,00 Kč

Celková nabídková cena vč. DPH
446 490,00 Kč
446 490,00 Kč

P íloha č. 2 – Podrobná technická specifikace p edm tu pln ní

Podrobná technická specifikace p edm tu pln ní
„Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU,,

Část 2: Systém pro kompresi hrudníku

LUCAS 3.1 – systém pro kompresi hrudníku

Katalogové číslo
LUCAS 3.1

Popis za ízení

LUCAS 3.1 (baterie, napájecí kabel, p enosná brašna,
pásky k fixaci pacienta, návod k obsluze), Napájecí
adaptér 230V, Náhradní baterie

Ks
1

Popis p ístroje Lucas 3.1
Systém pro nep ímou srdeční masáž LUCAS 3.1 je určen k zajišt ní účinných, setrvalých a nep erušovaných
kompresí p i nep ímé srdeční masáži, podle sm rnic ERC.Tento p ístroj se používá u dosp lých pacient
mimo nemocnici i v nemocničním prost edí. Zajišt ní vysoce kvalitních kompresí hrudníku (s aktivní
dekompresí) a možností nastavení frekvence, i hloubku kompresí bez použití rukou, umož uje
záchraná m zam it se na ostatní, život zachra ující terapie. P ednastavená frekvence kompresí je
100/minuta, p ednastavená hloubka komprese je 4-5 cm, doba provozu na pln nabitou baterii je 45 minut.
Možnost p enosu dat po zákroku z nabízeného p ístroje do softwaru počítače. Data obsahují údaje o
za ízení, časový pr b h kompresí a souhrnné časové informace o práci uživatele a umožní tak kontrolu
postupu zdravotník . Systém LUCAS 3.1 je radio-transparentní s výjimkou krytu a pístu.

Medsol s.r.o.
Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice
tel.: 235 301 707 e-mail: info@medsol.cz

Technická specifikace:
-

-

-

-

Systém s aktivní DEKOMPRESÍ
Možnost nastavení frekvence kompresí v módu: 102,111,120 kompresí/min.
kontinuáln
Výchozí nastavení z výroby: 102 ± 2 komprese za minutu (konfigurovatelný na 102 - 111 - 120
kompresí za minutu)
Možnost nastavení hloubky kompresí od 40 do 53 mm (Výchozí nastavení z výroby: 53 ± 2 mm pro
pr m rné pacienty s výškou sterna nad 185 mm, možnost nastavení: 40 až 53 mm pro pacienty s
výškou sterna pod 185 mm)
Žádné omezení hmotnosti pacienta
Doba provozu na pln nabitou baterii minimáln 45 minut.
Možnost p enosu dat po zákroku z nabízeného p ístroje do softwaru počítače (Data obsahují údaje
o za ízení, časový pr b h kompresí a souhrnné časové informace o práci uživatele a umožní tak
kontrolu postupu zdravotník )
P enos dat: LUCAS® 3 verze 3.1 má Bluetooth v2.1 + EDR Class 1 - až 3 Mbp
Systém radio-transparentní s výjimkou krytu a pístu.
Pom r trvání komprese / dekomprese v cyklu 50-50
Protokol kompresí (volitelné uživatelem): 30:2 (30 kompresí následovaných pauzou v trvání 3 vte in
pro ventilaci)
terapeutické funkce p ístroje v souladu s doporučením AHA/ERC 2015
2 ks dobíjecích baterií (1 ks v p ístroji + 1 ks náhradní)
Doba dobíjení max. 4hod
napájecí kabel (adaptér) umož ující dobíjení baterie v p ístroji ze zdroje 230V
p enosné zavazadlo pro transport p ístroje a p íslušenství

Medsol s.r.o.
Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice
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