Smlouva o dílo a smlouva licenční,
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, které mají právní osobnost a jsou
svéprávné, a to:
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
se sídlem:
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupená: Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA, ředitelem
IČ:
00179540
DIČ:
CZ 00179540
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 17938521/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Pr
876
(dále jen „objednatel“)
a
firma (název): Siemens Healthcare, s.r.o.
se sídlem:
Budějovická 779b, 140 00 Praha 4
zastoupená: Mgr. Michalem Čechem, jednatelem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednatelem
IČ:
04179960
DIČ:
CZ04179960
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, pod spisovou značkou:243166
(dále jen „zhotovitel“),
a to na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „RTG skiaskopicko
skiagrafický komplet “(č. veřejné zakázky VZ/11/2020), dále i jen „VZ“.
I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele
dílo spočívající v
– dodávce RTG skiaskopicko skiagrafického kompletu – tj. nového dálkově ovládaného
skiaskopicko-skiagrafický plně digitálního RTG systému s vertigrafem, se 2 ks plochými
digitálními nedělenými detektory a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou
rozlišovací schopností, vč. veškerých součástí a příslušenství (dále jen „přístroj“),
– v provedení níže specifikovaných stavebních a jiných prací,
– dodávce vhodného nábytku a dalších věcí, jak specifikováno níže,
a poskytne mu veškeré licence k software, které jsou nezbytné pro řádné fungování přístroje.
Smluvní strany dohodly, že pro označení celého předmětu této smlouvy bude používáno
souhrnného označení „dílo“, pokud nebude z kontextu smlouvy zjevné, že je nutno použít ten
který předmět plnění smlouvy (tj. dodávka přístroje, dodávka nábytku a dalších věcí, stavební
a jiné práce či licence). Rozsah díla a podmínky plnění jsou sjednány níže.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli za ně sjednanou cenu.
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3. V této smlouvě se používá termín dodávka, byť jedním z jejích předmětů je provedení
stavebních prací, a to v souladu s ust. § 15 zákona. Hlavním předmětem VZ je totiž dodávka
přístroje.
4. Z hlediska právní jistoty objednatel uvádí, že pokud by nebylo možno subsumovat dodávku
přístroje a dalších movitých věcí dle smlouvy pod smlouvu o dílo, ale šlo o kupní smlouvu, pak
se touto smlouvou zhotovitel jako prodávající zavazuje, že objednateli jako kupujícímu
odevzdá přístroj a tyto věci, které jsou předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo
k nim, a kupující (objednatel) se zavazuje, že věci převezme a zaplatí prodávajícímu
(zhotoviteli) kupní cenu. Dále jen však v této smlouvě bude užíváno pojmu smlouva, objednatel
a zhotovitel. Pro případ kupní smlouvy bude postupováno shodně s touto smlouvou a
příslušnou právní úpravou. Dílem pak by bylo provedení stavebních a jiných prací dle této
smlouvy. Vedle toho smluvní strany uzavírají také licenční smlouvu. Pro všechny uvedené
smlouvy bude užíváno, pokud z kontextu smlouvy nevyplyne, že je nutno použít výlučně jen
daný druh smlouvy, souhrnného označení „smlouva“.

II.

Rozsah díla

1. Rozsah díla, jeho bližší specifikace a parametry jsou podrobně určeny touto smlouvou a dále
- zadávací dokumentací k veřejné zakázce,
- nabídkou zhotovitele podanou v rámci výše uvedeného zadávacího řízení,
to vše podané elektronicky na profil objednatele jako zadavatele veřejné zakázky:
- https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html a smluvní strany na ni shodně
odkazují.
Součástí předmětu této smlouvy je rovněž doprava přístroje na místo určení, jeho montáž,
instalace, komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy a uvedení přístroje do provozu, případně
další činnosti, jak specifikováno dále v této smlouvě.
2. Součástí díla je rovněž:
- demontáž, uskladnění a následná ekologická likvidace stávajícího rtg. přístroje včetně
příslušenství v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodání protokolu o jeho
likvidaci
- dodávka, doprava, zajištění transportních cest, montáž, instalace a zprovoznění nového
přístroje
- napojení nového přístroje do stávajícího systému PACS a nemocničního informačního
systému (dále jen „NIS“)
- provedení přejímacích zkoušek nového přístroje, a to v zákonném či předepsaném
rozsahu, provedení prvotní zkoušky dlouhodobé stability, měření rozptýleného
neužitečného záření a výchozí elektrické revize přístroje, v rozsahu dle platných norem a
právních předpisů
- provedení individuálního a komplexního vyzkoušení přístroje v rozsahu nezbytném pro
jeho řádné fungování
- zaškolení obsluhy v rozsahu potřebném pro zahájení klinického provozu a předání
uživatelské dokumentace v českém jazyce v tištěném vyhotovení a v datovém vyhotovení
na vhodném datovém nosiči
- poskytování bezplatného záručního servisu po dobu 24 měsíců včetně provádění
bezpečnostně technických kontrol a pravidelné údržby dle zákona č. 268/2014 Sb. o
změně zákona č. 634/2004 Sb., o zdravotnických prostředcích a o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických
prostředcích“), elektrických revizí a zkoušek dlouhodobé stability v předepsaných
termínech
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-

dodání odborné literatury podporující erudici personálu, která bude odpovídat
diagnostickým možnostem přístroje
- předinstalační příprava pracoviště přístroje, jeho stavební připravenost, včetně stavebních
úprav a dalších nutných úprav stávajícího pracoviště, včetně zpracování příslušné
projektové dokumentace pro stavební a jiné práce, schválené objednatelem, reflektující
jeho požadavky dle této smlouvy, provozní potřeby přístroje a závěry z místního šetření.
Stávající pracoviště sestává z vyšetřovny, ovladovny, převlékací kabinky, vstupního boxu
a sociálního zařízení (WC, sprchy) a jeho půdorysný nákres je přílohou č. 3 této smlouvy
(dále jen „pracoviště“).
Tyto úpravy se budou týkat minimálně těchto oblastí:
a) dodání a instalace kabelových kanálů, kotvící betonové plochy a stropních kotvících komponentů
dle potřeb nově instalovaného přístroje
b) zajištění odpovídajícího stínění dle potřeb nově instalovaného přístroje
c) posouzení stavu pozorovacího okna s olověným sklem mezi ovladovnou a vyšetřovnou dle potřeb
nově instalovaného přístroje, případně zajištění stavu, který provoz přístroje vyžaduje
d) zajištění potřebných parametrů klimatizace dle potřeb nově instalovaného přístroje
e) dodání a instalace nové elektrostaticky vodivé uzemněné podlahy do vyšetřovny, ovladovny,
převlékací kabinky a vstupního boxu
f) zajištění odpovídajícího osvětlení ve vyšetřovně, včetně případné úpravy stropních podhledů dle
potřeb nově instalovaného přístroje
g) povrchové úpravy celé místnosti vyšetřovny (úprava a výmalba stěn apod.)
h) repase všech dveří a zárubní a případná úprava dveří na pracovišti dle potřeb nově instalovaného
přístroje
i) v případě potřeby dodání a instalace nového přívodního kabelu z rozvaděče zadavatele k rozvaděči
přístroje včetně jeho odjištění, a to dle potřeb nově instalovaného přístroje
j) dodání nutného nábytku dle potřeb nově instalovaného přístroje (stoly pro ovládací prvky přístroje
v ovladovně situované proti pozorovacímu oknu do vyšetřovny, stůl pro pracovní stanici NIS apod.)
k) rekonstrukce sociálního zařízení (WC + sprchový kout), které je součástí daného pracoviště, vč.
dodání nového vybavení
l) signalizační a bezpečnostní prvky pro provoz přístroje
m) dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení přístroje
n) zajištění potřebné IT slaboproudé infrastruktury v ovladovně případně vyšetřovně (předpoklad
navýšení počtu UTP síťových zásuvek nad rámec potřeb nově instalovaného přístroje, v ovladovně
(4ks), ve vyšetřovně (2ks)
o) v případě potřeby provedení dalších stavebních úprav souvisejících s umístěním a instalací přístroje
(změna dispozice, bourací práce, statické zajištění podlah na pracovišti, atd.)
p) uchazeč je povinen si ověřit stávající parametry výše uvedených oblastí a případně dalších oblastí
nutných ke správné a plné funkci nově instalovaného přístroje a přizpůsobit tomuto cenovou
nabídku a projektovou dokumentaci
q) nově instalovaný přístroj musí vyhovovat stávajícím platným požadavkům právních předpisů a
norem, též předpisů a norem pro instalaci a provoz RTG skiaskopicko skiagrafických přístrojů s
ionizujícím zářením.
3. Specifikace části předmětu plnění, resp. technické podmínky formulované jako požadavky
objednatele na vlastnosti přístroje jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Realizace předmětu této smlouvy musí být plně v souladu s platnými právními předpisy,
technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané, minimálně však
standardní, kvalitě.
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III.

Místo plnění
Místem pro předání díla dle této smlouvy jsou prostory oddělení radiologie Nemocnice
Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v prvním nadzemním podlaží v budově č. 4 (viz přílohu
č. 3 této smlouvy).

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel předá dílo ve smyslu čl. VII této smlouvy nejpozději do 10 týdnů od nabytí účinnosti
této smlouvy.
V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla v částce 6 787 800 Kč
(slovy: šest milionů sedm set osmdesát sedm tisíc osm set korun českých)
z čehož představuje
6 164 010 Kč cena přístroje vč. všech součástí a příslušenství,
521 990 Kč cena stavebních a jiných prací,
101 800 Kč cena dalších věcí dodaných dle smlouvy.
Objednatel je dále povinen uhradit daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši 1 425 438
Kč, a to v zákonné sazbě. DPH bude účtováno v souladu s platnou legislativou.
Celková cena díla činí 8 213 238 Kč včetně DPH.

2. Celková cena díla dle odst. 1 smlouvy se sjednává jako úplná a konečná. Smluvní strany
výslovně prohlašují, že uvedená částka zahrnuje celý rozsah díla, jak je vymezen touto
smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího
řízení a souvisejícími normami a předpisy. Zahrnuje tedy mj. i náklady na úpravu prostor a
přípravu infrastruktury pro všechny technické komponenty pracoviště (dodávky energie,
chlazení atd.), na skladování a přepravu materiálu, cestovní náklady, pojištění provádění díla,
uvedení všech komponent do provozu, napojení na informační systém objednatele, poskytnutí
licencí k používanému software, proškolení personálu objednatele, jakož i veškeré další
činnosti a náklady, které zhotoviteli s prováděním díla dle zadávací dokumentace vzniknou.
Zhotovitel prohlašuje, že rozsah zejm. stavebních prací, je mu jasný a jsou v něm zohledněny
veškeré provozní a technologické potřeby dodávaného přístroje.
3. Cenu předmětu smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla
ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; v případě změny zákonných sazeb
DPH nebudou smluvní strany uzavírat písemný dodatek ke smlouvě o změně výše ceny a DPH
bude účtována a fakturována podle předpisů platných a účinných v době uskutečnění
zdanitelného plnění.
4. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5. Objednatel uhradí cenu díla na základě řádně vystavené faktury se lhůtou splatnosti 30 dnů od
data prokazatelného doručení faktury. Fakturu vystaví objednatel v den řádného předání díla
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bez vad. Fakturu může zhotovitel zaslat i elektronicky, a to na tuto mailovou adresu:
financniuctarna@onhb.cz.
6. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji
zhotoviteli bez zbytečného odkladu vrátit s uvedením zjištěných nedostatků. V takovém
případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené
faktury objednateli.
7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 106a 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.
8. Smluvní strany sjednaly, že veškeré ujednání o DPH platí v této smlouvě pouze pro případ, že
je zhotovitel plátcem DPH.
9. Zhotovitel čestně prohlašuje, že u něj nenastal ani jeden z případů uvedených v ust. § 109
zákona o DPH, že není nespolehlivým plátcem DPH a minimálně po dobu účinnosti této
smlouvy se zavazuje
a) nejednat tak, že daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu, který vystaví v
souvislosti s touto smlouvou a na jejím základě (dále též jen „daň“), úmyslně nezaplatí,
b) nedostat se kdykoliv v budoucnu úmyslně do postavení, kdy by nemohl daň zaplatit,
c) nevyvinout takové jednání, jímž by došlo ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění není bez ekonomického opodstatnění
zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.,
vše ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel se dále zavazuje, že pokud by u něj přesto některá z výše uvedených situací
nastala, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli. Zhotovitel je plně srozuměn a
souhlasí s tím, že bude povinen objednateli nahradit částku vynaloženou objednatelem jako
ručitelem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 zákona o DPH za zhotovitele v důsledku
aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Tato povinnost zhotovitele platí i pro případ,
kdy by se v budoucnu ukázalo, že úplata za zdanitelné plnění byla bez ekonomického
opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny a za předpokladu, že objednatel správci
daně doměřené DPH z takového plnění uhradil.
11. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

VI.

Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost odběru elektrické energie a vody nutné pro práce na
díle v místě plnění. S ohledem na obtížné vyčíslení úhrady těchto služeb nese tyto náklady
objednatel.
3. Zaměstnanci a další osoby zhotovitele provádějící dílo v místě plnění jsou povinny řídit se
instrukcemi objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci těchto osob odpovídá
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zhotovitel, který je rovněž povinen dbát na co nejmenší omezení pracovišť objednatele v okolí
místa plnění.
4. Při realizaci předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat předpisy ve vztahu k ochraně
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
musí být zahrnuty ve smluvní ceně za předmět plnění.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Pokud v průběhu těchto kontrol
zjistí odchylky od smluveného způsobu provádění díla, je oprávněn se dožadovat, aby
zhotovitel na svůj náklad tyto odchylky bez odkladu odstranil. Odstranění těchto odchylek se
zaznamenává písemně a dokument podepisují obě smluvní strany.

VII.

Předání díla

1. Podmínkou předání, resp. převzetí díla je úspěšné provedení funkčních a provozních zkoušek
pracoviště i přístroje, a to v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy či
provozními pravidly přístroje určenými jeho výrobcem (dále jen „funkční zkouška“). Funkční
zkouška se provádí na náklad zhotovitele. Jejím obsahem je ověření plné funkčnosti pracoviště
a přístroje. Po úspěšném vykonání funkční zkoušky se sepíše protokol o předání díla a obě
smluvní strany jej potvrdí podpisem. Tím se považuje dílo za předané.
2. Případné nedostatky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání bezpečnému provozu
pracoviště a přístroje, budou specifikovány v protokolu o předání díla a bude dohodnuta lhůta
pro jejich odstranění, která nepřesáhne 1 měsíc.
3. V rámci předání díla zhotovitel předá objednateli veškeré podklady a kompletní dokumentaci
vztahující se k předmětu díla s ohledem na požadavky a doporučení výrobce a platné předpisy
(tj. záruční listy, návody k obsluze v českém jazyce, technické podmínky provozování zařízení,
licenční dokumenty, projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, nezbytné revizní
zprávy, doklady dle zákona o zdravotnických prostředcích atd.).
4. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele dnem předání díla dle odst. 1 této
smlouvy.

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady, záruční a pozáruční servis

1. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla v souladu s touto smlouvou a všemi jejími
součástmi. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského zákoníku o díle, pokud
tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že jde o nový přístroj, která ve
všech svých komponentech, součástech a příslušenství, svou konstrukcí, kvalitou materiálů a
provedením naplní účel, pro který jej objednatel pořizuje. Zhotovitel odpovídá za bezvadný
stav předmětu této smlouvy zejména v souladu se smlouvou a všemi jejími přílohami,
nabídkou a příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v záruční době 24 měsíců ode dne řádného předání díla.
Po tuto dobu zhotovitel garantuje, že dílo bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si
zachová obvyklé vlastnosti při dodržení veškerých směrnic, norem a obecně závazných
právních předpisů, kvality dodaných materiálů a konstrukcí (materiálová záruka).
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3.

Zhotovitel poskytne po dobu záruční doby dále i bezplatný servis pro přístroj a bezplatné
bezpečnostně technické kontroly.

4. V případě výskytu vady v záruční době je zhotovitel povinen provádět servisní zásah
v následujících časových relacích:
- při odstraňování závady vzdáleným přístupem do 4 pracovních hodin od nahlášení;
- při odstraňování závady na pracovišti objednatele do následujícího pracovního dne, a to do
hodiny odpovídající hodině nahlášení
- při odstraňování závady na pracovišti objednatele a nutnosti použití náhradních dílů do tří
pracovních dnů od nahlášení, a to do hodiny odpovídající hodině nahlášení.
5. Má-li přístroj vadu, má objednatel právo volby nároku z toho vyplývajícího, a to jednoho z
následujících nároků nebo jejich přiměřené a vhodné kombinace: (i) dodání náhradní věci, (ii)
dodání chybějící části věci, (iii) odstranění právních vad věci, (iv) oprava věci, jestliže je vada
opravitelná, (v) přiměřená sleva z ceny věci, (vi) odstoupení smlouvy. Smluvní strany
přednostně sjednávají právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat
bezplatné odstranění vady, a to ve lhůtách uvedených výše.
6. Záruka platí ve stejném rozsahu i na části věci, které byly v rámci záruční doby a reklamací na
přístroji vyměněny. Záruční doba v délce 24 měsíců však v tomto případě běží ode dne
předání a převzetí opravené části věci.
7. Pokud by zhotovitel neodstraňoval závady, tak jak je ujednáno v tomto článku smlouvy, nebo
by věc po odstranění vad vykazovala opakovaně (tj. po třetí) vady, má objednatel právo od
této smlouvy odstoupit.
8. Objednatel je povinen vady oznámit (dále jako "reklamace") u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění, a to elektronicky na tuto mailovou adresu:
medicinskyservis.cz@siemens-healthineers.com
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
9. Zhotovitel má právo rozhodnout, zda provede opravu nebo výměnu části přístroje, kde se
vyskytla vada. Vlastnické právo k vyměněným součástem přístroje přechází bezplatně na
objednatele okamžikem výměny.
10. Za provádění záručního servisu v rozsahu nezbytném pro plnou funkčnost přístroje během
záruční doby nenáleží zhotoviteli zvláštní úhrada, resp. jeho cena je zahrnuta již v ceně díla.
11. Zhotovitel garantuje objednateli dostupnost pozáručního autorizovaného servisu po dobu
životnosti přístroje.

IX.

Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Při prodlení s předáním díla ve smluvené lhůtě plnění podle čl. IV této smlouvy je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den
prodlení.
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2. Při prodlení se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní
úrok z prodlení ve výši 0,01 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
3. Při prodlení se zahájením servisního zásahu nebo s odstraněním vady během záruční doby, tj.
při nedodržení lhůt stanovených v čl. VIII odst. 3, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý byť i jen započatý den, kdy je zhotovitel
v prodlení s odstraněním vady.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran uplatňovat náhradu škody
vzniklé nedodržením smluvních povinností, a to i nad výši sjednané smluvní pokuty.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je zhotovitel v prodlení s předáním díla
nebo jeho části po dobu delší než 30 kalendářních dnů. Objednatel je dále oprávněn odstoupit
od smlouvy v případech stanovených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, a dále v případě, že zhotovitel poruší své
povinnosti sjednané v čl. VII, XI smlouvy nebo přístroj nebo jeho část vykazuje vadu, pro níž
ho nelze řádně užívat, a zhotovitel takovou vadu neodstranil ani do 20 dnů ode dne písemného
uplatnění, případně v dalších případech výslovně ujednaných v této smlouvě či upravených
v občanském zákoníku.

2. O odstoupení od smlouvy uvědomí objednatel zhotovitele písemně, přičemž uvede důvod
odstoupení. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení zhotoviteli.

XI.

Ostatní ujednání, licenční smlouva

1. Pokud je při plnění této smlouvy předáno, zpřístupněno či jinak objednateli poskytnuto dílo
chráněné právy k duševnímu vlastnictví (dále jen „duševní vlastnictví“) – vesměs počítačový
program - zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude oprávněn duševní vlastnictví užívat, a to
bez časového a územního omezení a minimálně v rozsahu nezbytném pro řádné užívání předmětu
této smlouvy k účelu, který je ve smlouvě stanoven a není-li účel stanoven, pak k účelu obvyklému.
Za tímto účelem smluvní strany uzavírají licenční smlouvu, kterou poskytuje zhotovitel jako
poskytovatel objednateli jako nabyvateli bezplatně oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví
(licenci), tj. územně neomezenou licenci opravňující objednatele užívat duševní vlastnictví
v nejširším možném rozsahu, v jakém lze podle právních předpisů oprávnění k užití udělit. Licence
je časově omezená, a to na dobu trvání majetkových autorských práv k počítačovému programu
jako autorskému dílu. Objednatel je oprávněn k výkonu práva užít počítačový program ke všem
způsobům užití dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
této smlouvy i občanského zákoníku. Zhotovitel prohlašuje, že mu svědčí taková práva a v takovém
rozsahu, která ho opravňují udělit tuto licenci objednateli, a zavazuje se učinit veškeré nezbytné
právní kroky k tomu, aby oprávnění poskytnout tuto licenci v tomto rozsahu měl i nadále, jinak
odpovídá za škodu tím způsobenou. Objednatel není povinen licenci užít. Pokud by šlo podlicenci,
platí pro ni vše, co ujednáno pro licenci. Zhotovitel je povinen zajistit bezplatný upgrade či update,
pokud k nim dochází.
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XII.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu řádnou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za
škodu způsobenou objednateli jak při plnění díla, tak následně při provozu dodaného zařízení.
Limit pro pojistnou částku nečiní méně než 20 000 000,- Kč (dvacet milionů korun českých).
Toto je povinen na vyžádání objednatele řádně prokázat.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího
hospodářskou soutěž.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že úplný text smlouvy včetně ujednání o ceně a všech příloh bude
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách uveřejněn v registru smluv způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a vyslovuje s tím svůj souhlas. Povinnost uveřejnění splní
objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam poddodavatelů tohoto díla, jimž za plnění
poddodávky uhradil víc než 10 % z celkové ceny díla. Tento seznam předkládá zhotovitel jako
přílohu smlouvy. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.
5. Obsah této smlouvy je možno měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.
6. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními platných a účinných
právních předpisů České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Smluvní strany zrovnoprávňují formu písemné a elektronické komunikace s výjimkou právních
jednání, pokud není výslovně v této smlouvě ujednáno jinak (např. ohledně reklamace vad).
Smluvní strany sjednaly, že elektronické zprávy nemusí být opatřeny uznávaným
elektronickým podpisem ani zasílané elektronické dokumenty nemusí být autorizovanou
konverzi listinných dokumentů. Smluvní strany si budou neprodleně potvrzovat přijetí
elektronické komunikace.

8. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.
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V Havlíčkově Brodě dne

V Praze dne: 15.1. 2021

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
Za Siemens Healthcare, s.r.o.
Mgr. Michal Čech, jednatel

___________________________________

____________________________________

Za Nemocnici Havlíčkův Brod,
příspěvkovou organizaci
Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
(objednatel)

Za Siemens Healthcare, s.r.o.
Ing. Karel Kopejtko, jednatel

(zhotovitel)

Přílohy smlouvy:
– technická specifikace předmětu plnění (příloha č. 1)
– snímek budovy č. 4 (příloha č. 2)
– půdorysný nákres pracoviště (příloha č. 3)
(vyšetřovna č. II je ve výkresu označena jako místnost 149, její zázemí pro přípravu pacienta je
v sousedních místnostech)
– případný seznam poddodavatelů či vlastníků dle odstavce 4 čl. IX smlouvy (příloha č. 4).
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Příloha č. 1 - technická specifikace předmětu plnění = minimální technické požadavky na předmět
plnění veřejné zakázky
CPV 33111400-5

rentgenové skiaskopické přístroje

RTG skiaskopicko skiagrafický komplet

1 ks

Účastník uvede ANO, pokud jím
nabízený přístroj parametr
splňuje/ NE, pokud nesplňuje;
v případě číselných parametrů
účastník uvede hodnoty
parametrů nabízeného přístroje
+ uvede číslo(a) stránky,
z nabídky či produktového listu,
kde si zadavatel může údaje
ověřit.

Technické parametry

Nový dálkově ovládaný skiaskopicko-skiagrafický plně digitální
RTG systém s vertigrafem a se 2 ks plochými digitálními
Ano
nedělenými detektory a plně digitálním obrazovým procesem
s vysokou rozlišovací schopností.
Název + typ (označení)
Luminos dRF Max
nabízeného přístroje
Výrobce Siemens AG
Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič
✓ pracovní výkon min. 80 kW, rozsah pracovního napětí výkon 80 kW, pracovní napětí
min. 40 – 150 kV, frekvence min. 100 kHz, možnost 40-150 kV, frekvence 100 kHz,
extrémně krátkých expozic až 1ms
extrémně krátké expozice až 1ms
Technický popis položka č.7 a č.1,
str.13 a str.5
✓ konfigurovatelné anatomické programy (orgánová Ano, až 3.000 orgánových
automatika) s volbou min. 30 programů pro každé programů
pracovní místo a mod
Technický popis položka č.1, str.9
✓ AEC – expoziční automatika s možností libovolného Ano, AEC se 3 samostatnými
navolení min. 3 samostatných komůrek pro obě pracovní komůrkami
místa (ve stole a vertigrafu)
Technický popis položka č.7,
str.13
✓ vysokorychlostní rentgenka (min. 9000 ot/min) s vysokou Ano, 10.800 ot/min., 820 kHU,
tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou 2,53 MHU, 2 ohniska 0,6 (52kW)
kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,3 MHU a a 1,0 mm (103 kW)
výkonem odpovídající generátoru
Technický popis položka č.1, str.6
✓ min. 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a nominálním Ano, 2 ohniska 0,6 (52kW) a 1,0
výkonu minimálně 40 a 80 kW, maximální snímkovací mm (103 kW), napětí 150 kV,
napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu min. 1 - 1.000 rozsah proudu 1-1.000 mA
mA
Technický popis položka č.7 a č.1,
str.13 a str.5, 6
✓ RTG primární automatická čtvercová clona se světelným Ano, automatická čtvercová clona
znázorněním nastaveného pole technologií LED se
světelným
znázorněním
v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový nastaveného pole technologií LED
lokalizátor, alespoň tři přídavné filtry o velikosti 0,1 – 0,3 v závislosti na zvoleném formátu
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mm Cu) s motorickým, manuálním i automatickým detektoru, laserový lokalizátor,
nastavením podle orgánových programů, digitální alespoň tři přídavné filtry o
zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID
velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu)
s motorickým,
manuálním
i
automatickým nastavením podle
orgánových programů, digitální
zobrazení
rozměrů
pole
vyclonění, Cu filtrace a SID.
Technický popis položka č.1, str.5
✓ DAP metr nebo obdobný systém pro měření a zobrazení Ano, DAP metr
pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou Technický popis položka č.1,
v primární cloně pro obě pracovní místa s rozhraním pro str.10 a pol.č.10 str. 19
tiskárnu a možností exportu dat do PACSu, resp. NISu
Stěna a pacientský stůl
✓ možnost dálkového ovládání všech pohybů a funkcí
Ano, ovládání všech pohybů a
z pultu v ovladovně, ale i přímo od vyšetřovací stěny
funkcí z pultu v ovladovně, ale
(ovládací prvky přímo na přístroji ve vyšetřovně, včetně
i přímo od vyšetřovací stěny
nožního pedálu pro spouštění (skiaskopie + skiagrafie)
Technický popis položka č.1, str.6
a pol.č.13, str.20
✓ zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy
Ano, Technický popis položka č.1,
k vyšetřovanému pacientovi ze všech stran stolu
str.4
✓ rozměry desky stolu minimálně 200 x 80 cm
Ano, 210 x 80 cm
Technický popis položka č.1, str.4
✓ motorické sklápění pacientského stolu v rozsahu min.
Ano, +90° / -45°
+90° / -45°
Technický popis položka č.1, str.4
✓ motorické výškové nastavení pacientské desky v rozsahu
Ano, 50-100 cm
min. 50 cm - 100 cm nad úroveň podlahy
Technický popis položka č.1, str.4
✓ motorický podélný posun desky stolu v rozsahu min. 160 Ano, ±80 cm, 160 cm
cm
Technický popis položka č.1, str.4
✓ motorický příčný posun desky stolu min. 32 cm
Ano, ±17,5 cm, 35 cm
Technický popis položka č.1, str.4
✓ možnost vyšetřování pacientů s maximální hmotností
Ano, 300 kg
minimálně 280 kg
Technický popis položka č.1, str.4
✓ motoricky pojízdná pacientská lavička (stupátko)
Ano, 230 kg
umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná
Technický popis položka č.1, str.4
při sklopené stěně ve vertikální pozici min. 220 kg
✓ výška lavičky nad podlahou ve svislé poloze stěny pro
Ano, 4 cm
pohodlné nastoupení pacienta max.5cm
Technický popis položka č.1, str.4
✓ podélně motoricky pojízdná snímkovací jednotka
Ano, 113 cm
s rentgenkou v rozsahu min. 110 cm
Technický popis položka č.1, str.5
✓ expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve Ano, pevný digitální plochý
stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s
dynamický detektor o velikosti
rozlišením detektoru v matrici cca. 2,8k x 2,8k
aktivní plochy 42,0x42,5 cm s
s maximální velikostí bodu 150 ųm a hloubkou rozlišení
rozlišením detektoru v matrici
šedi min. 16 bitů s možností volby min. 3 dalších
2,8kx2,8k s maximální velikostí
formátů-zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému
bodu 148 ųm a hloubkou
formátu
rozlišení šedi 16 bitů s možností
volby 3 dalších formátů-zvětšení
(ZOOM) k základnímu formátu
30x30, 22x22, 15x15 cm
✓ sekundární velmi jemná mřížka min. Pb 15:1 a 80 čar/cm Ano, Pb 15:1 a 80 čar/cm
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✓ vzdálenost desky stolu a povrchu detektoru max. 8 cm
✓ proměnlivá ohnisková vzdálenost SID v rozsahu min. 115
až 150 cm a možnost šikmých snímků v úhlu až ±40°
✓ motorický dálkově ovládaný kompresní systém
s odnímatelným pro záření transparentním tubusem
✓ možnost motorického otáčení RTG zářiče o +90° až do 180° umožňující "volný" snímek na mobilní detektor
nebo kazetu
✓ antikolizní systém
Stropní stativ s RTG zářičem
✓ stropní stativ s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální
skiagrafické expozice
✓ parametry generátoru, nastavení kolimátoru, včetně
přídavné filtrace a obrazových parametrů jsou
nastavovány automaticky selekcí orgánových programů
na systémové konzoli
✓ podélný pojezd stativu min. 340 cm, příčný pojezd min.
220 cm

✓ výškové motorické i manuální nastavení stativu
s rentgenkou minimálně 165 cm
✓ možnost nastavení minimální vzdálenosti středu
horizontálního paprsku v rozsahu min. 30 – 170 cm nad
zemí

Technický popis položka č.1, str.8
Ano, 7,3 cm
Technický popis položka č.1, str.8
Ano, 115-150 cm, šikmé snímky
±45°
Technický popis položka č.1, str.5
Ano,
Technický popis položka č.2,
str.12
Ano, motorického otáčení RTG
zářiče o +90° až do -180°
Technický popis položka č.1, str.5
Ano,
Technický popis položka č.1, str.4
Ano, Ysio Max Option
Technický popis položka č.9,
str.14
Ano, Technický popis položka č.9,
str.14

Ano, podélně 346
220 cm
Technický popis
str.15
Ano, 180 cm
Technický popis
str.15
Ano, 26-173 cm
Technický popis
str.14

cm x příčně
položka č.9,

položka č.9,

položka č.9,

✓ rotace rentgenky okolo vertikální osy min. 330°, okolo
horizontální osy min. 230° s aretací po 90°

Ano, Otáčení okolo svislé osy
stropního stativu v rozsahu +154°
až
-182°,
Otáčení
okolo
vodorovné osy nosného ramena
sestavy rentgenky o ±140°.
Technický popis položka č.9,
str.15

✓ vysokorychlostní rentgenka (min. 9.000 ot/min) s
vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU,
tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně
2,3 MHU a výkonem odpovídající generátoru

Ano, 10.800 ot/min, 820 kHU, 2,3
MHU, 2 ohniska 0,6 mm (52 kW),
1,0 mm (103 kW)
Technický popis položka č.9,
str.15
Ano, 2 ohniska 0,6 mm (52 kW),
1,0 mm (103 kW), napětí 150 kV,
proud 1-1.000 mA
Technický popis položka č.9,

✓ 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,2 mm, o nominálním
výkonu minimálně 40 a 100 kW, maximální snímkovací
napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 1 - 1.000 mA
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✓ multifunkční velkoplošný displej s barevnou dotykovou
obrazovkou na rentgence pro dotykové ovládání
expozičních hodnot, korekce density, nastavení
automatiky expozice, selekce orgánových programů,
zobrazení pacientských dat atd.
Vertikální stativ
✓ výškově motoricky i manuálně stavitelný vertikální
snímkovací stativ se sekundární mřížkou min. Pb 12:1 a
90 čar/cm pro ohniskovou vzdálenost cca 115-180 cm

str.15
Ano, MaxTouch
Technický
str.16

popis položka č.9,

Ano, vertikální stativ Tech.popis
pol.č.11, str.19, sekundární
mřížka Pb 13:1 a 92 čar/cm pro
ohniskovou vzdálenost cca 115180 cm
Technický popis pol.č.5, str.12

✓ možnost nastavení minimální vzdálenosti středu
horizontálního paprsku v rozsahu min. 30 – 170 cm nad
zemí
✓ sklopná deska vertikálního stativu v rozmezí min. -20°/
+90°

Ano, 26-173 cm
Technický popis pol.č.9, str.14

✓ autotracking - Automatické sledování výšky primárního
paprsku stropního stativu s rentgenkou v závislosti na
pozici vertigrafu (výšce pacienta)
✓ expozice na pevný, integrovaný digitální plochý detektor
z materiálu a-Si, Csl ve vertigrafu

Ano, autotracking
Technický popis pol.č.9, str.15

✓ aktivní plocha detektoru min. 42 x 42 cm s rozlišením
detektoru v matrici cca. 2,8k x 2,8k s maximální velikostí
bodu 150 ųm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů, DQE
min. 65% (0 lp/mm)

Ano, 42,3 cm x 42,5 cm, akviziční
matice 2869 x 2874 , 148 um, 16
bitů, DQE 67% (0 lp/mm)

Obrazový procesing
✓ kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně
generátoru, rentgenky, obrazového systému, rentgenky
na stropním stativu a digitálních expozic na vertigraf
z jedné integrované konzole
✓ plně integrované ovládání generátoru pro řízení obou
rentgenek do jednoho ovladače sklopné stěny
✓ plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací
obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného
obrazu pro online harmonizaci nativních serií a
jednotlivých obrazů
✓ plná orgánová automatika a pouze jedna ovládací
integrovaná konzole pro snímkování jak na stěně, tak na
stropním stativu s vertigrafem v počtu min. 500
orgánových programů
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Ano, -20°/ +90°
Technický popis pol.č.11, str.19

Ano,
Technický popis pol.č.11, str.20

Technický popis pol.č.11, str.20

Ano,
Technický popis pol.č.1, str.6

Ano,
Technický popis pol.č.1, str.6
Ano,
Technický popis pol.č.1, str.9

Ano,
Technický popis pol.č.1, str.6

✓ záznam min. 50.000 obrazů v matici min.
1024x1024/12bit v paměti přístroje s možností dalšího
rozšíření
✓ radiografie – záznam a postprocesing jednotlivých
snímků v matrici min. 2.8002 / 12 bit na stěně
✓ sériový snímkovací nativní provoz (s funkcemi pixel shift,
změna masky, roadmap, anatomické pozadí apod.)
s volitelnými frekvencemi v rozsahu min. 1 - 8 obr./s
v matrici min. 1.4002 /12 bit (stěna)
✓ digitální pulzní skiaskopie s minimálně 5 volitelnými
frekvencemi v rozsahu min. od 4 do 30 pulsů/s se
záznamem a zobrazením v matrici min. 1.0242/12 bit pro
snížení dávky na pacienta i obsluhující personál (stěna)
✓ možnost záznamu, zobrazení a následného exportu
v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí
jako reálné akvizice v délce až 30 s při maximální
frekvenci 30 pulsů/s
✓ clonění pomocí grafického znázornění na monitoru
pomocí LIH obrazu bez nutnosti RTG záření

Ano,
Technický popis pol.č.1, str.10
Ano, 2.8002 / 12 bit
Technický popis pol.č.1, str.9
Ano, 1-8 obr./s v matrici min.
1.4002 /12 bit (stěna)
Technický popis pol.č.1, str.9
Ano, 3-30 pulsů/sec. . 1.0242/12
bitů
Technický popis pol.č.1, str.9
Ano, Fluoroloop
Skiaskopická sekvence v délce 60
s při maximální frekvenci pulsů
30 p/s
Technický popis pol.č.20, str. 23
Ano, Careprofile
Technický popis pol.č.14, str. 20

✓ základní obrazové funkce v postprocesingu - nastavení
jasu a kontrastu, výřezu obrazu, zvýraznění hran, inverze
obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické
clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace
pacienta (jméno, narození atd.), možnost rozdělení
obrazovky na min. 16 obrázků apod.
✓ kvantifikace, měření délky, úhlů apod. s automatickou a
manuální kalibrací

Ano, rozdělení obrazovky až na
36 obrazů
Technický popis pol.č.1, str. 9, 10

✓ SW nástroje pro provádění spojených snímků páteře a
dolních končetin
✓ 2 ks ploché speciální medicínské vysocekontrastní LCD
monitory (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19“
(rozlišení min. 1,2 Mpix, svítivost min. 600 cd/m²,
neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70
Hz) na monitorovém pojízdném stropním závěsu ve
vyšetřovně a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné
kvality v ovladovně

Ano, SmartOrtho
Technický popis pol.č.15, str. 21
Ano,
vysocekontrastní
LCD
monitory s úhlopříčkou 19“, 1,2
Mpix, svítivost 1.000 cd/m²,
neprokládané řádkování, na
monitorovém
pojízdném
stropním závěsu ve vyšetřovně a
1 ks kontrolní monitor pro LIVE
obraz stejné kvality v ovladovně.
Technický popis pol.č.17, str. 22
Ano,
Technický popis pol.č.1, str. 10

✓ možnost archivace obrazové informace na CD-R a DVD
na pozadí ve formátu DICOM, TIFF a AVI s možností
vypálení i DICOM prohlížeče
✓ připojení do počítačové sítě PACS a do NISu/RISu ve
formátu DICOM – DICOM Send, DICOM Storage
Commitment, výstup na tiskárnu ve formátu DICOM
Print, DICOM Worklist a DICOM MPPS
Příslušenství
✓ intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi
ovladovnou a vyšetřovnou
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Ano,
Technický popis pol.č.1, str. 9, 10

Ano,
Technický popis pol.č.1, str. 10
Pol.č.18, str.22

Ano,
Technický popis pol.č.25, str. 25

✓ elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky

Ano,
Technický popis pol.č.24, str. 24

✓ ochrana proti záření umístěná na rentgence a
vyšetřovacím stole
✓ ochrana proti záření z olovnatého skla umístěná na
stropním pojízdném závěsu

Ano,
Technický popis pol.č.22 a 23,
str. 27 a 28
Ano,
Technický popis pol.č.21, str. 22

✓ mobilní pacientská konstrukce pro provádění spojených
snímků

Ano,
Technický popis pol.č.16, str. 22

✓ nutné příslušenství a pomůcky pro provádění
předepsané uživatelské údržby, kontrol, zkoušek
provozní stálosti apod.
✓ tyč pro uchopení pacienta s možností otáčení a nasazení
na levé nebo pravé straně u vertigrafu

Ano
Technický popis pol.č.1, str. 8

Všechny parametry jsou minimální, striktně požadované.

6

Ano
Technický popis pol.č.11, str. 20
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Nemocnice Havlíčkův Brod, budova č. 4 - diagnostické centrum
Pavilon, oddělení, hala, budova
Havlíčkův Brod, Česko

Počasí

-2°

V budově se nachází RDG vyšetřovna, CT, ultrazvuk, ortopedické ambulance, centrální sterilizace, patologické
laboratoře. V přízemí budovy je umístěna ústavní lékárna a prodejna zdravotnických potřeb a osteologické
centrum. Nejvyšší patro je vyčleněno pro centrální operační sály.
Další odkazy:
www.onhb.cz (http://w w w.onhb.cz/Article.asp?nDepartmentID=401&nArticleID=963&nLanguageID=1)
Související body:
Osteologické centrum - Nemocnice Havlíčkův Brod (https://mapy.cz/?source=firm&id=12991279)
Ortopedická ambulance - Nemocnice Havlíčkův Brod (https://mapy.cz/?source=firm&id=2553886)
Oddělení patologie - Nemocnice Havlíčkův Brod (https://mapy.cz/?source=firm&id=2649739)
Radiodiagnostické oddělení - Nemocnice Havlíčkův Brod (https://mapy.cz/?source=firm&id=2649741)
GPS:

49.6103592N, 15.5700944E

WGS84 (stupně)
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Příloha č.4
Seznam poddodavatelů a plnění poddodávky:
•

BOMI interier s.r.o.

Jarníkova 1875
148 00 Praha 4
Tel : +420 602 253 440
IČO : 275 35 177
DIČ : CZ27535177
Email – info@bomi-interier.cz
WWW.bomi-interier.cz

•

„Provedení stavebních úprav a dodávka nábytku a dalších věcí v souladu se zadávací
dokumentací“

