SMLOUVA O DÍLO
Servisní smlouva
Smluvní strany:
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem U Nemocnice l, 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233
zastoupená Ing. Petrem Baťkou - ředitelem nemocnice
IČ:
00390780
DIČ:
CZ00390780
Bankovní spojení

jako objednatel na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")
a

Edomed a.s.
se sídlem: U vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9703
zastoupená: Ing. Davidem Srbem, Ing. Michalem Srbem, členy představenstva
IČ: 63673169
DIČ:CZ63673169
Bankovní spojení: Č
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel")

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku
uzavřely dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném mění (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"):

Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na
dodávky s názvem ,,Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav
pro Nemocnici Břeclav, příspěvková organice" (dále jen ,,veřejná zakázka"), zadávaná
v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve mění
pozdějších předpisů, mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a Zhotovitelem
jako dodavatelem vybraným k plnění této veřejné zakázky.
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ÚČel smlouvy

l.

Objednatel je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách ve mění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., o
zdravotnických prostředcích, v platném mění (dále jen ,,zákon o ZP") a další související
platné legislativy.
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2.

Účelem této smlouvy je zajištění povinností Objednatele dle zákona o ZP a jeho
prováděcích předpisů, souvisejících s provozováním a používáním zdravotnického
prostředku, a to dodavatelským @ůsobem.

3.

Pro účely této smlouvy je stanoven obsah následujících pojmů takto:
· doba odstranění závady - doba od započetí činnosti směřujících k odstranění závady
do obnovení správné fůnkce ZP u Objednatele;
· instruktáž obsluhy - úvodní nebo periodické instruktáže obsluhujícího personálu
v souladu s § 61 zákona o ZP s cílem zabezpečení kvalifikovaného a bezchybného
používání ZP v souladu s pokyny výrobce;
· oprava - soubor úkonů, jimiž se poškozený ZP vrátí do původního nebo
provozuschopného stavu, přičemž nedojde ke zrněně technických parametrů nebo
určeného účelu (§ 66 zákona o ZP)
· PBTK - pravidelné bezpečnostně-technické kontroly a další úkony k zachování
beu)ečnosti a plné fúnkčnosti zdravotnického prostředku dle definice v § 65 zákona o
ZP prováděné v souladu s předpisem výrobce ZP
- periodické ověřování parametrů a fůnkčnosti ZP, vykonání předepsaných fúnkčních
kontrol ZP, kontrola fůnkce, kontrola přesnosti, vyčištění nepřístupných částí,
kontrola chybových událostí a dalších činností v návaznosti na předpis výrobce
nebo technickou dokumentaci (dále jen ,,PKV"),
- periodické ověřování metrologického charakteru (metrologické ověření, kalibrace,
atd.) v případě ZP s měřící fůnkcí, na něž se vztahují ustanovení zákona č. 505/1990
Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,PKM")
- periodické Zkoušky elektrické beu)ečnosti dle ČES 33.03.95 v případě ZP, které
jsou napájeny elektrickou energií (dále jen ,,ZEB"),
- periodické tlakové Zkoušky/revize v případě ZP, jenž je současně tlakovým
zařízenhn (dále jen ,,ZTL")
- periodické plynové Zkoušky/revize v případě, ZP, jenž je současně plynovým
zařízením (dále jen ,,ZPL")
Výsledek PBTK musí být Objednateli sdělen Zhotovitelem písemně i elektronicky
formou protokolu o provedení PBTK, obsahujícího naměřené hodnoty, další zjištěné
skutečnosti a výsledek kontroly v podobě doporučení pro další použití ZP.
· preventivní údržba - preventivní činnosti zajišťující stabilitu fúnkce ZP a
předcházení vzniku závad, jako např. seřizování, kalibrace technických parametrů,
nastavování nebo update HW a SW
· reakční doba - doba od nahlášení závady do započetí činnosti směřujících k její
analýze a odstranění;
· servisní událost - událost vedoucí k nutnosti vykonat servisní zásah, tj. vznik závady,
nebo časově periodicky vzniklá potřeba vykonat preventivní údržbu, PBTK nebo
školení obsluhy.
· servisní zásah - je soubor činností Zhotovitele provedených při výkonu PBTK,
preventivní údržby nebo při odstranění závady, včetně dodávek a montáže náhradních
dílů, dopravy a dalších doprovodných Činností vedoucích k obnovení fúnkčnosti ZP;
· elektrické revize - provádění dle ČSN a to lx ročně
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· zkouŠky dlouhodobé stability - provádění na základě zákona č. 18/1997 Sb., o
mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
a doplnění některých zákonů, v platném mění
· závada - porucha způsobující nefunkčnost ZP nebo odchylka parametrů ZP větší, než
jakou stanovuje výrobce pro správnou fůnkci a provoz ZP, vyžadující následný
servisní zásah Zhotovitele, zahrnující případně dodávku náhradních dílů, nastavení a
kalibraci jeho parametrů a uvedení ZP do provozu;
· zdravotnický prostředek - nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně
programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro
diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického
prostředku, materiál nebo jiný předmět, určený výrobcem pro použití u člověka (dále
jen ,,ZP");
4.

Účelem této smlouvy je stanovení podmínek pro plné servisní zabezpečení ZP v rozsahu
specifikovaném v Článku II. a vymezení vzájemných vztahů smluvních stran.
ČI. II
Předmět smlouvy

1.

Předmětem plnění této smlouvy je Zhotovitelem poskytovaný soubor služeb a dodávek u
ZP, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen ,,smluvní ZP"), a to v minimálně níže
uvedeném rozsahu:
2.1

Provádění servisu a odborné údržby v souladu se zákonem o ZP a příslušnými
předpisy výrobce ZP;

2.2

Provádění instruktáží obsluhy v souladu se zákonem o ZP, příp. dle potřeby
objednatele (max. rozsah instruktáží 2 prac. dnyl rok)

2.3

Pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly přístroje dle
zákona č. 268/2014 Sb., v platném mění, a to lx ročně, pokud výrobce nestanovil
jinak

2.4

Provádění servisních zásahů ve smluvních časových limitech;

2.5

Dodávky náhradních dílů veškerého druhu (včetně generátoru);

2.6

Provádění elektrické revize dle ČSN

2.7

Provádění Zkoušek dlouhodobé stability

2.8

Bezplatné doplňování helia po dobu živnosti ZP

(dále jen ,,komplexní servisní zabezpečení")
2.

Doplnění nebo vyjmutí smluvních ZP, uvedených v Příloze č. 1, je možné pouze na základě
písemné dohody obou smluvních stran.

3.

Zhotovitel se zavazuje provádět výše uvedené činnosti v rozsahu, potřebném pro zajištění
plné provozní bezpečnosti a maximální fúnkčnosti ZP - rozsah a způsob realizace
servisních služeb je dán touto smlouvou a platnou legislativou.

4.

Zhotovitel prohlašuje a v ránici plnění předmětu smlouvy doloží kopiemi příslušných
dokumentů, že z hlediska platné legislativy splňuje požadavky na kvalifikaci servisních
pracovníků, požadavky na věcné vybavení i další požadavky a podmínky dané zákonem o
ZP nutné pro výkon servisních činností vyplývajících ze zákona o ZP, tj. že mimo jiné:
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- má i příslušné oprávnění a registraci k činnostem, ke kterým se touto smlouvou
zavazuje
- má i dostatečnou kapacitu materiální i odbornou, aby mohl řádně dostát svým
závaZkům, vyplývajícím z této smlouvy.
5.

Pokud Zhotovitel nebude moci plnit některý ze závazků sám, je povinen zajistit jeho plnění
na své náklady třetí stranou, oprávněnou k dané činnosti. Zhotovitel přejímá na sebe
odpovědnost za činnosti, provedené třetí stranou a jím sjednané, a současně se zavazuje za
třetí stranu povinně Objednateli doložit splnění povinností, vyplývajících ze zákona o ZP.

6.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré škody, které by mohl Objednatel utrpět
jako následek skutečnosti, že Zhotovitel (případně třetí strana) není schopen prokázat
splnění povinností, vyplývajících ze zákona o ZP nebo že dokumenty, prokazující splnění
zákonných povinností, se ukáží býti nepravdivými.

7.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za prováděné dílo za podmínek
ujednaných v této smlouvě.
ČI. III
Místo plnění

1.

Zhotovitel bude komplexní servisní zabezpečení u ZP provádět v prostorách Objednatele
v místě provozování a používání ZP, případně ve vlastních prostorách Zhotovitele, bude-li
to nezbytně nutné z technických důvodů.

2.

V případě provádění Činností v prostorách Objednatele se Zhotovitel zavazuje po ukončení
činností předat prostory ve stavu, v jakém je převzal.
ČI. IV
Doba plnění, lhůty plnění

1.

Komplexní servisní zabezpečení bude Zhotovitelem poskytováno na základě této smlouvy
po celkovou dobu 9 let (z toho 2 roky bezplatná záruka) od předání ZP do provozu
Objednateli - podmínky pro předání ZP jsou uvedeny v samostatné smlouvě o dílo,
uzavírané současně s touto smlouvou.

2.

Servisní zabezpečení na smluvních ZP bude realizováno a organizováno Zhotovitelem
takto:

3.

-

PBTK a periodická údržba budou vykonávány organizačně a časově průběžně
z iniciativy Zhotovitele, v termínech dle provozních potřeb jednotlivých zp,

-

odstranění závad bude prováděno operativně na výzvu Objednatele.

Servisní zásahy typu PBTK a preventivní údržby bude Zhotovitel provádět u ZP
v periodách určených výrobcem, a to v mírném časovém předstihu, nejpozději však k datu
exspirace validity předcházející PBTK daného typu.
Kontaktní osoby Objednatele a Zhotovitele dohodnou nejpozději do dvou týdnů po podpisu
této smlouvy harmonogram provádění PBTK.
Při nedodržení periodického termínu PBTK ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn
vyřadit/odstavit smluvní ZP z provozu a vymáhat na Zhotoviteli smluvní pokutu dle článku
IX. odst. l této smlouvy i škodu vzniklou nemožností užívání ZP.

4

~

m

4.

Servisní zásahy za účelem odstranění závad a obnovení funkčnosti ZP bude Zhotovitel
provádět u smluvního ZP v následujících časových relacích:
-

s dobou odstranění závady od času nahlášení (pokud závada nahlášena do 16 hodiny
téhož pracovního dne) v následující pracovní den bez potřeby náhradních dílů (dále
jen ,,ND");

-

s dobou odstranění závady od času nahlášení v 3. následující pracovní den při potřebě
dodání ND pro zprovoznění ZP.

Při nedodržení shora uvedených lhůt pro odstranění závady ze strany Zhotovitele, je
Objednatel oprávněn vymáhat na Zhotoviteli smluvní pokutu dle článku IX. odst. 2 této
smlouvy i škodu vzniklou nemožností užívání ZP.
5.

Zhotovitel se zavazuje, že smluvní ZP nebude vyřazen/odstaven z provozu déle, než
celkem 14 pracovních dnů v daném kalendářním roce (vyjma vyřazení/odstavení z provozu
z důvodů spočívajících na straně Objednatele). Do této doby se započítává čas potřebný na
provedení výrobcem předepsané údržby (PBTK) a provedení výrobcem předepsaných
update. V případě překročení této lhůty je Objednatel oprávněn uplatnit sankci dle článku
IX. odst. 3 této smlouvy.
ČIV.
Cena díla a způsob placení

l.

Komplexní servisní zabezpečení je Objednateli po dobu 24 měsíční záruky, vyplývající ze
souběžně uzavírané smlouvy o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné i dodávka smluvního
ZP, poskytován Zhotovitelem v celém rozsahu bezplatně.

2.

Po ukončení záruky, tj. v době pozáručního servisu, bude Objednatelem za dílo komplexní servisní zabezpečení Zhotoviteli hrazena paušální měsíční smluvní cena.
výše paušální měsíční ceny za komplexní servisní zabezpečení je pro jednotlivé ZP v Kč
a bez DPH uvedena v ,,Příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění a ceny díla".
Tato cena je cena konečná, maximální a nepřekročitelná po celou dobu platnosti této
smlouvy a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s poskytováním komplexního
servisního zabezpečení Objednateli včetně bezplatného doplňování helia po dobu
životnosti ZP.

3.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohové platby.

4.

Faktury budou v listinné podobě předány zástupcem Zhotovitele při podpisu předávacího
protokolu nebo zaslány objednateli poštou a zároveň zaslány elektronicky ve formátu PDF
na adresu
K daňovému dokladu Zhotovitele bude, v případě provedení servisního zabezpečení
v daném - fakturovaném měsíci, jako příloha přiložen pracovní výkaz a dodací list (ze
strany pracovníků Objednatele potvrzený), dokladující konkrétní servisní zásah
Zhotovitele v daném měsíci.

5.

Objednateli vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu díla pouze na základě daňového
dokladu, vystaveného Zhotovitelem v souladu s ustanoveními této smlouvy.
Pokud by daňový doklad nebyl zaslán Zhotovitelem se všemi případnými přílohami
dokladujícími časově a věcně výkon servisního zabezpečení v celém aktuálním rozsahu
daného měsíce, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli daňový doklad vrátit v celém jeho
rozsahu jako neoprávněně vystavený. Zhotovitel je povinen daňový doklad účetně anulovat
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6.

a po odstranění nedostatků vystavit doklad nový. V takovém případě není Objednatel
v prodlení s úhradou ceny za dílo.
Úhrada ceny za Dílo bude provedena v české měně beZhotovostním převodem na bankovní
účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy spolu s uvedením čísla hrazené faktury.
Splatnost daňových dokladů se sjednává dohodou na dobu 30-ti dnů od doručení daňového
dokladu Zhotovitelem na adresu

7.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Objednatel
je plátcem DPH.

8.

Cenu předmětu smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace
předmětu smlouvy ke změnárn daňových předpisů upravujících výši sazby DPH.

9.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši
DPH fakturované Zhotovitelem.

10. Dodávky a služby, zajištěné Zhotovitelem prostřednictvím třetí strany, jsou zahrnuty ve
smluvní ceně a nemohou být Zhotovitelem Objednateli přeúčtovány.
11. Za zaplacení ceny díla se považuje podání neodvolaného příkazu Objednatele
k bankovnímu převodu příslušné částky ve prospěch účtu Zhotovitele.
ČI. VI
Předání a převzetí díla

l.

Předáním díla se pro potřeby této smlouvy rozumí:
-

prokazatelné předání ZP Objednateli do užívání po provedení zásahu v rámci
komplexního servisního zabezpečení, a to včetně předáni všech dokumentů
specifikovaných v článku VIII. odst. 6 této smlouvy.
v případě PBTK předání protokolů o výsledcích pbtk kontaktní osobě Objednatele.
ČI. VII
Práva a povinnosti objednatele

1.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro plnění předmětu
této smlouvy.

2.

Objednatel je povinen na základě dohodnutého harmonogramu PBTK dle článku IV. odst.
3 této smlouvy předat předmět smlouvy Zhotoviteli v dohodnutých termínech za účelem
provedení PBTK.

3.

Prostory Objednatele určené k provádění PBTK a oprav Zhotovitelem jsou přístupné na
vyžádání pouze pracovníkům Zhotovitele. Jiné osoby mají přístup jen v přítomnosti
pracovníků Zhotovitele.

4.

Objednatel se zavazuje respektovat výsledky PBTK a provést navržená opatření, uvedená
Zhotovitelem v protokolu o provedení PBTK.

5.

Hlášení závad je Objednatel povinen provádět telefonicky a zároveň písemně emailem na
kontaktní údaje Zhotovitele (ČI. VIII odst. 2 této smlouvy); Zhotovitel je následně povinen
Objednateli vhodným qpůsobem potvrdit doručení hlášení závady.
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6.

Objednatel je povinen v zájmu zachování technických vlastností ZP dodržovat instrukce
výrobce o používání ZP, používat vhodný spotřební materiál a provádět uživatelskou
údržbu jen prostřednictvím pracovníků proškolených oprávněnou organizací.

7.

Objednatel zodpovídá za ©ůsob a rozsah vedení evidence zdravotnických prostředků dle
zákona o ZP.

8.

Kontaktní údaje Objednatele ve věcech vyplývajících z této smlouvy:
Kontaktní údaje Pracoviště magnetické rezonance Objednatele:

ČI. VIII
Práva a povinnosti zhotovitele

l.

Zhotovitel je povinen sledovat termíny pro provádění PBTK a plánovaných servisních
zásahů u smluvního ZP v časových intervalech uvedených v ,,Příloze č. 1" této smlouvy a
vykonávat všechny činnosti v rámci komplexního servisního zabenečení bez výzvy
Objednatele, avšak s poskytnutím jeho součinnosti.

2.

Kontaktní údaje Zhotovitele ve věcech vyplývajících z této smlouvy:
Edomed a.s., Pekárenská l, 141 00 Praha 4

3.

Zhotovitel zodpovídá za dodržování stanovených časových intervalů PBTK u jednotlivých
smluvních ZP dle dojednaného harmonogramu.

4.

Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci před zahájením činností, souvisejících s
komplexním servisním zabeZpečenírn, v dostatečně přiměřeném předstihu uvědomili
Objednatelem určené kontaktní osoby.

5.

Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění PBTK a oprav ZP osobou odborně způsobilou dle
zákona o ZP i dalších předpisů, a to v rozsahu, naplňujícím smysl článku II. této smlouvy.

6.

Zhotovitel je povinen vyhotovit o provedení a výsledcích každého servisního zásahu
pracovní výkaz (písemný protokol), který potvrdí obsluha zařízení. Kopie protokolu bude
předána obsluze zařízení, originál bude předán na kontaktní místo Objednatele. Kopii
protokolu Zhotovitel též zašle Objednateli spolu s daňovým dokladem dle ČI. V. odst. 5.
Pracovní výkazy musí obsahovat standardní údaje o povaze, průběhu a rozsahu
prováděných činností a dále též musí obsahovat závěrečné konstatování provozního stavu
zařízení, v němž se nacházelo při předání pracovníkům Objednatele, a to bud'
,,,Zařízení (ZP) je l není funkČní a bezpečné pro použití k vYrobcem určenému úČelu
při poskytování zdravotní péČe."
V případě nefúnkčnosti musí obsahovat popis závad a doporučení dalšího postupu
k dosažení fůnkčního stavu ZP. Doba nápravy nefůnkčního stavu ze strany Zhotovitele je
dána smluvní dobou odstranění závady dle ČI. IV. odst. 4 této smlouvy.
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Je-li u zařízení Objednatelem veden provozní deník, provede pracovník Zhotovitele do
deníku též krátký zápis o provedeném servisním zásahu a jeho výsledku (např. ,,Provedena
PBTK, zařízení provozuschopné - datum, podpis).
7.

Zhotovitel je povinen předcházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším
majetku Objednatele. Pokud Zhotovitel poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek
Objednatele, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.

8.

V rámci plnění předmětu smlouvy Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho
činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání s odpady. Při realizaci předmětu
smlouvy je Zhotovitel povinen dodržovat předpisy ve smyslu ochrany životního prostředí,
odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými
právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Veškeré tyto činnosti jsou
zahrnuty ceně za dílo. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a
nařízení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny, ekologie apod.

9. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré škody, které utrpí jako následek
skutečnosti, že Zhotovitel nedostojí svým závaZkům z této smlouvy vyplývajícím.
10. Zhotovitel neodpovídá za vedení evidence ZP, předepsané poskytovatelům zdravotních
služeb dle zákona o ZP.
l l. Odborné posudky rozsáhlejšího charakteru jsou Zhotovitelem prováděny na objednávku ze
strany Objednatele.
13. Po celou dobu plnění předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen mít uzavřené řádné
pojištění pro případ odpovědnosti za škody vzniklé z jeho činnosti u Objednatele.
ČI. IX
Smluvní pokuty
l. V případě, že ze strany Zhotovitele nebude dodržena lhůta pro provedení PBTK dle článku
IV. odst. 3 této smlouvy, má Objednatel komě práva na náhradu škody nárok na smluvní
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta odpovídá
předpokládané výši příjmu od zdravotních pojišt'oven.
2. V případě, že ze strany Zhotovitele nebude dodržena lhůta dle článku IV. odst. 4 této
smlouvy, má Objednatel komě práva na náhradu škody právo na smluvní pokutu ve výši
50 000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě, že ze strany Zhotovitele nebude dodržena lhůta dle článku IV. odst. 5 této
smlouvy, má Objednatel kromě práva na náhradu škody nárok na smluvní pokutu ve výši
50 000,- Kč za každý pracovní den nad rámec stanovených 14 pracovních dnů.
4. Zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčeno právo na náhradu škod, které
vzniknou smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením této smlouvy. Ustanovení §
1971 a § 2050 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Od výše náhrady škody
bude odečtena již zaplacená smluvní pokuta či úrok z prodlení.
ČI. X
l.

Platnost a úČinnost smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 9 let (2 roky bezplatná záruka v rámci dodávky
smluvního ZP a 7 let pozáruční servis) od předání ZP Objednateli do provozu dle
podmínek, sjednaných v současně uzavírané smlouvě o dílo, jejíž předmětem je mimo jiné
i dodávka smluvního ZP.

8

"m

~'

2.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
zveřejněním této Smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve mění pozdějších předpisů

ČI. XI
UkonČení plnění smlouvy
l. Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit pouze v případě hrubého porušení této
smlouvy. Za hrubé porušení je považováno:
a) ze strany Zhotovitele neplnění předmětu smlouvy v termínech a kvalitě dle
příslušných ustanovení této smlouvy a nezjednání nápravy, přestože bude Zhotovitel
na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, ani v dodatečné lhůtě 14 dnů od
doručení upozornění;
b) ze strany Objednatele prodlení s úhradou faktury delší než 60 dnů po splatnosti a
nezjednání nápravy, přestože bude Objednatel Zhotovitelem na tuto skutečnost
prokazatelně upozorněn, ani v dodatečné lhůtě 60 dnů od doručení upozornění;
Odstoupení má právní účinky dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně,
ve kterém bude uveden důvod odstoupení.
2.

Odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy z důvodů uvedených výše v odst. l
je odstupující smluvní strana oprávněna požadovat náhradu škody.

3.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodu
ukončení provom MR nebo vypovězení smlouvy se zdravotní pojišt'ovnou. Zhotovitel není
oprávněn tuto smlouvu vypovědět.
ČI. XII
Zvláštní ustanovení

l.

Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel se nemůže dovolávat svých obecných
dodacích, servisních či jiných obchodních podmínek nebo obdobných podmínek
subdodavatelů.

2.

Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena.
Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže
původnímu záměru ve věcném i ekonomickém smyslu.

3.

Obě strany se dohodly, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou,
budou řešeny jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k
dohodě, k projednávání sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné soudy země
Objednatele, jejichž rozhodnutí bude konečné.

4.

Závazky i pohledávky vyplývající z této smlouvy může Zhotovitel převést na jinou osobu
jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

5.

Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o informacích, které o sobě navzájem
získaly v průběhu plnění předmětu této smlouvy, které nejsou obchodního charakteru a
pokládají se za důvěrné.
Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti Objednatele zveřejnit obsah této obchodní
smlouvy. Souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto smluvního vztahu a náležitostí z jeho
plnění reálně vyplývajících nebo s ním obchodně a věcně souvisejících.
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Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu
si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, a to
bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, a to zejména v souvislosti se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to
na ,,profilu zadavatele" objednatele či jiným obdobným způsobem. Uvedené platí i pro
případné další smlouvy uzavírané mezi objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s touto
smlouvou.
1. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou následující přílohy:
·
·
·

Příloha č. l
Specifikace předmětu plnění a ceny díla
Příloha č. 2
Roční harmonogram pravidelných servisních úkonů
Příloha č. 3
Osvědčení prokazující u)ůsobilost provádět komplexní servisní
zabezpečení dle platné legislativy, to je doklad o registraci právnické nebo
podnikající fýzické osoby Státním ústavem pro kontrolu léčiv jako osoby
provádějící servis zdravotnických prostředků, které jsou předmětem plnění této
smlouvy, dle ust. § 64 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích

·

Příloha č. 4
Seznam subdodavatelů a jimi prováděných činností při plnění
předmětu smlouvy o dílo
2. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom. Přílohy v této smlouvě uvedené jsou nedílnou součástí této
smlouvy o dílo a podléhají jejímu právnímu režimu.
3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

U
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Příloha Č. 1

Název a typ

.

V
zařízení
(ZP)

Vyrobce

MR Ambition

Philips

.

. V.

Vyrobni cislo

V
Přehled
PBTK . ..

Smluvní
V. .
pausalni cena

jejich V . .
.
perioda v meslclch

(KcV bez DPH l
V .
mesic)

každé 3 /n('síce

138 320,-

Celkem KČ/měsíc bez DPH

138 320,-

Celkem Kč/měsíc vC. 21 %DPH

167 367,20,-

Celkem KČ/rok bez DPH

l 659 840,-

Celkem Kč/rok vC. 21% DPH

2 008 406,40,-

Celkem KČ/7 let bez DPH

11 618 880,-

Celkem KČ/7 let vC. 21% DPH

14 058 844,80,-

Příloha Č.2
Roční harmonogram pravidelných servisních úkonů
4jc ročně v pravidelných intervalech vždy po 3 měsících
Příloha Č.3

Osvědčení prokazující způsobilost provádět komplexní servisní zabezpečení dle platné
legislativy

F

VÝPIS Z REGISTRU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Státní ústav pro kontrolu léč'v, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 (dále jen ,,Ústav"), jako správní orgán př's!ušný
na základě § 9 pÍsm. b) a písm. c) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zdravotnických prostředcích"),
eviduje v Registru zdravotnických prostředků ke dni 26.05.2020 následujícWdaje:
Registrační číslo
lČ

010276
63985306

Název

Philips Česká republika s.r.o.

Sídlo

Rohanské nábřeží 678

Kontaktní osoba
Seznam činností:

·

distributor obecných zdravotnických prostředků
o Zdravotnické prostředky:
" 00056709, Ingenuity Family
· 00049680, Allura Xper FD20
· 00074253, Veradius
· 00079839, BV Pulsera
· 00079820, Practix 360
· 00067264, lngenia 1.5T
" 00055079, lntelliSpace Portal V6.x
· 00199080, Mobile Diagnost wDR
" 00074368, Expression MR200 MRI Patient Monitoring System
" 00074376, Expression lP5 Information Portal
· 00205874, PCR Eleva
· 00205946, Practix 160
· 00205858, BuckyDiagnost
" 00205751, Allura FC
· 00205743, BY Endura
· 00205890, Achieva
· 00205612, Microdose
" 00205583, Pinnacle 3 Radiation Therapy System
· 00205903, Brilliance iCT
" 00212978, Allura Centron
1/4

V"

W

W

m

W

W

W
W
W

m

m

00227571, Mark 7 Arterion Injection System
00237905, Brilliance CT Big Bore
00237913, DigitalDiagnost
00237921, Xcelera
00257703, MobileDiagnost M50
00257850, MobileDiagnost Opta Digital
00257869, MobileDiagnost Opta Analog
00319177, lntelliSpace Cardiovascular 1.2
00460541, Ingenia 1.5T S
00443821, StentBoost Live Release 1.0
00448454, Azurion R1.1
00460568, lngenia 1.5T CX
00443813, Dynamic Coronary Roadmap 1.0
00460576, lngenia 3.0T CX
00461667, 1Qon Spectral CT
00460517, Ingenia 3.0T
00443442, CombiDiagnost R90
00461691, lntelliSpace Portal V9
00464454, 2D Perfusion
00474505, 3D-RA
00485490, EP navigator
00473780, Allura Xper FD20/20
00474492, 3D-CA R3.0
00485503, VesselNavigator
00496659, DuraDiagnost
00473705, Allura Xper FD10
00473721, Allura Xper FD20/10
00474396, BY Vectra
00485431, EchoNavigator R2.0
00485562, StentBoost Live 1.2
00473764, Aílura Xper FD20/15
00485482, EchoNavigator R3.0
00474521, lnterventional Workspot
00485511, 2D Quantitative Analysis R1.0
00496667, DuraDiagnost Compact
00474409, AneurysmFlow
00474484, 3D Roadmap
00474433, Dynamic Coronary Roadmap R2.0
00474476, HeartNavigator R3
00474417, CT TrueView R2.0
00473713, Allura Xper FD10/10
00485423, MR-CT Roadmap
00485546, XperCT Dual
00485415, StentBoost
00474468, HeartNavigator R2.0
00485554, Xper Information Management System 2.3
00481959, Accutron MR
00474425, Dynamic Coronary Roadmap 2.1
00474441, EmboGu ide
00485538, XperGuide
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m
W

W
m

W

W
W

W
W
W

m
W
W
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W
W
W

W

m
W

W

m

00526686, Xper Information Management System
00649504, Incisive CT
00649432, Systém pro monitorování fyziologických funkci Xper Flex Cardio
00653589, Veradius Unity R2.1
00653642, Azurion 1.2
00689186, DuraDiagnost F30
00724527, lngenia Ambition
00716543, lntelliVue Patient Monitor MX450
00716551, lntelliVue Multi-Measurement Module X3
00716594, Integrovaný systém Optis
00721596, Accutron CT-D
00689151, lngenia Elition
00716578, lntelliVue Patient Monitor MX400
00716586, SyncVision System
00733298, Sonda C5-2
00744851, Mřížka pro detektorSkyPlate
00733351, Ultrazvukový systém Xperius
00724957, Philips Hemodynamic Application
00689207, DuraOiagnost F30A
00733319, Sonda L12-4
00736843, Bezdrátový přenosný detektor SkyPlate malý, velký
00105857, lnfusomat" Space
00105822, Perfusor" Space
00297035, pacientský monitor Essential MRI
00105929, SpaceStation MRI
00765302, 2D Perfusion
00765281, Azurion R2.0
00747219, lntelliSpace Portal V7
00771593, DigitalDiagnost C90
00771614, Zenition 50
00771606, Zenition 70
00774276, Accutron HP
00109399, CT motion
00198854, pacientský monitor lnteliVue MP5
00776845, SmartPerfusion
00471873, DigitalDiagnost C50
00689258, Access CT
00689346, lntelliSpace Cardiovascular 3.1
00689397, Prodiva 1.5T
00744843, lntelliSpace Portal VID
00812367, Cívky MR systému lngenia
00818275, 1Qon Spectral CT
00818208, Brilliance CT Big Bore
00818312, Ingenuity Family
00818259, Brilliance icr
00841395, Brilliance 64 CT
00841694, Vereos PET/CT
00862508, lntelliSpace Cardiovascular3.2
00862516, lntelliSpace Cardiovascular4.2
00862161, ViewForum

·

" 00862217, lntelliSpace Portal vIl
osoba provádějÍcÍ servis obecných zdravotnických prostředků
výrobce: Philips Medical Systems Nederland B.V. (PMSN') Veenpluis 4-6, 5684 PC Best,
The Netherlands

PřIlohy:
Typ přílohy
Další - specifikujte

Název souboru

Popis

Philips service authorization

výrobce: Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4-6, 5684 PC Best, The Netherlands
Přílohy:
Typ přílohy
Kopie dokladu o školeni
odborné údržby

Název souboru
Letter-of-authorization_2017

Kopie autorizace od výrobce pro
osobu, která doklad o školeni
Letter_of_Authorization_2018
odborné údržby vydala

Příloha Č.4

Seznam subdodavatelů a jimi prováděných činností
Poddodavatel:

Plnění

Philips Česká republika s.r.o.

servis Magnetické rezonance

Popis

