VZ ev. č. ZC5/2022 Příloha č. 3

Kupní smlouva
„Fakoemulzifikační přístroj“
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

mezi
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 264 27 389
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 81433
zastoupená: Artem Mamian, jednatel
bankovní spojení: BNP PARIBAS S.A.
číslo účtu: 064450-6003760002/6300
(dále jen „prodávající“)
a
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČO: 008 393 96
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441
zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem
bankovní spojení: KB Třebíč
číslo účtu: 19-7759270227/0100
(dále jen „kupující“)

1

Předmět plnění

1.1

Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek prodávajícího dodat, instalovat a uvést
do provozu kupujícímu 1 ks fakoemulzifikačního přístroje včetně 3 ks handpiece a dalšího
příslušenství (dále také „zařízení“ nebo „přístroj“) a provést další nezbytné práce, podle
specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a předpisy výrobce. Nedílnou součástí dodávky zařízení je provedení řádného
zaškolení obsluhy prodávajícím nebo jím pověřenou kvalifikovanou osobou, a to nejpozději
v době předání zařízení kupujícímu.

1.2

Předmětem smlouvy je dále závazek převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zařízení.

1.3

Prodávající se zavazuje dodat zařízení, které není zatíženo právem (právy) třetí osoby (třetích
osob), zejména právem zástavním.

1.4

Prodávající je povinen dodat a instalovat zařízení v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem č. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředích a o změně
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických
zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných
k jejich provedení a předpisy výrobce, včetně zajištění bezplatného autorizovaného servisu
po celou dobu trvání záruční doby.

1.5

Prodávající je povinen při dodání a instalaci zařízení předat kupujícímu doklady nezbytné
k převzetí a užívání zařízení dle příslušných obecně závazných právních předpisů, a to
v českém jazyce. Prodávající prohlašuje, že dodaný přístroj odpovídá platným technickým
normám a předpisům výrobce. Kvalita zařízení je potvrzena Prohlášením o shodě dle zákona
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č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tato dokumentace bude nezbytnou součástí
dodávky zařízení.
1.6

Předmětem této smlouvy je též závazek kupujícího zaplatit za plnění cenu dle čl. 4 smlouvy.
2

Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění

2.1

Místo plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01
Třebíč, oční oddělení.

2.2

Osobou pověřenou jednat jménem kupujícího ve věcech technických a k převzetí plnění:
Ing. Marek Handl, oddělení zdravotnické techniky, tel.: 568 809 293, mobil: 739 588 851,
email: mhandl@nem-tr.cz
Osobou pověřenou jednat jménem prodávajícího ve věcech technických a k předání plnění:
Ing. Zdeněk Plešek, mobil: 739 306 122, email: zdenek.plesek@alcon.com.

2.3

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat
ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba
na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.

2.4

Dodávka zařízení bude splněna do 4 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V uvedené lhůtě
je třeba zařízení instalovat, uvést do provozu a provést zaškolení personálu. Prodávající
současně s dodávkou předmětu plnění dodá návod k obsluze v českém jazyce a další
požadované doklady.

2.5

Dle dohody smluvních stran dochází k převodu vlastnického práva k předmětu plnění smlouvy
jeho předáním a převzetím – jeho pověřenými zaměstnanci na základě předávacího protokolu
nebo dodacího listu, který ve dvou vyhotoveních bude řádně vyplněn, a který podepíše osoba
pověřená převzetím zařízení. Jedno vyhotovení zůstane kupujícímu, druhé vyhotovení
prodávajícímu.

2.6

Nebezpečí škody na předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího současně s nabytím
vlastnického práva též jeho předáním a převzetím.
3

Licenční ujednání

3.1

Ke všem částem plnění, které mají povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), prodávající na kupujícího
touto smlouvou převádí právo toto dílo užít, a to ke všem způsobům užití známým ke dni
uzavření této smlouvy, a to s účinností ode dne převodu vlastnického práva k věci, v níž bylo
konkrétní autorské dílo zahrnuto, nejpozději však ode dne převzetí kupujícím.

3.2

Prodávající převádí právo dílo užít jako nevýhradní, přenosné, na dobu trvání majetkových
práv autora a v neomezeném územním rozsahu. Úhrada za převod práva dílo užít je zahrnuta
v ceně předmětu plnění dle této smlouvy.

3.3

Prodávající se zavazuje učinit všechna nezbytná opatření nutná pro zabezpečení nerušeného
výkonu práv vyplývajících z této smlouvy pro kupujícího.

3.4

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn převést na kupujícího veškerá práva odpovídající
obsahu licence dle této smlouvy. Pokud Prodávající zjistí, že nebude moci dostát prohlášení
dle předchozí věty, je povinen na takovou skutečnost kupujícího neprodleně písemně
upozornit. Prodávající odpovídá kupujícímu za jakoukoliv škodu, nemajetkovou újmu či
náklady, včetně veškerých výdajů na odbornou právní pomoc, vyplývající z jakéhokoli
porušení autorských a jiných práv duševního vlastnictví užíváním autorských děl dodaných
prodávajícím. Prodávající odpovídá za právní vady autorského díla vzniklé v případě, že
kupující užíváním předmětu plnění v souladu s touto smlouvou poruší práva z průmyslového
Stránka 2

VZ ev. č. ZC5/2022 Příloha č. 3

nebo duševního vlastnictví jiných osob, jestliže toto právo třetí osoby požívá ochrany
na základě právního řádu České republiky.
4
4.1

Kupní cena, platební podmínky

Kupní cena zařízení je stanovena dohodou smluvních stran za předmět plnění, v souladu
s článkem 1 této smlouvy takto:
celková cena bez DPH

1 623 157,00 Kč

DPH

340 862,97 Kč

celková cena včetně DPH

1 964 019,97 Kč

4.2

Sjednaná cena dle odst. 4.1 je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré
náklady související s dodáním předmětu kupní smlouvy do místa plnění, zaškolení obsluhy,
předání dokumentace vztahující se k předmětu kupní smlouvy a provádění technických
prohlídek po celou dobu trvání záruční doby. Cena zahrnuje též likvidaci obalového odpadu.

4.3

Sjednaná cena rovněž zahrnuje předpokládaný vývoj cen až do zániku závazků ze smlouvy,
vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a další finanční vlivy.

4.4

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je prodávající
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat kupujícímu platnou
sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

4.5

Kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit kupní cenu ve lhůtě 30 dnů od dodání zařízení na
základě daňového dokladu vystaveného po dodání. Cena bude uhrazena bezhotovostním
převodem na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Kupní cena je zaplacena
dnem odepsání finanční částky z účtu kupujícího. Kupující nebude poskytovat zálohy.

4.6

Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a převzetí celého předmětu koupě
v souladu s čl. 2.4 smlouvy kupujícímu bez vad, na základě potvrzeného dodacího listu či
předávacího protokolu dle čl. 2.5. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat
době, v níž je kupující povinen zaplatit kupní cenu dle předchozího odstavce.

4.7

Kupující může prodávajícímu fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné
údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje nesprávné cenové
údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví
prodávající novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit kupujícímu do 5
(pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.

4.8

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
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Odpovědnost za vady, záruka, záruční servis

5.1

Prodávající odpovídá za faktické i právní vady zařízení dle ustanovení § 2099 a násl. OZ.

5.2

Smluvní strany se dohodly, že vadné plnění má vždy povahu podstatného porušení smlouvy.

5.3

Prodávající po vzájemné dohodě s kupujícím dále přijímá závazek s tím, že poskytuje
na zařízení tvořící předmět této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2113 OZ záruku za jakost
(dále také „záruka“) se záruční dobou v trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání
a převzetí zařízení způsobem uvedeným v čl. 2.5, tj. odevzdáním věci kupujícímu.

5.4

Záruka se vztahuje na zařízení, veškeré náhradní díly, práci a výjezd servisního technika.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené svévolným nebo neodborným zacházením nebo
závady způsobené v důsledku chybné obsluhy, nebo úplného poškození zařízení v důsledku
zásahu vyšší moci (např. požáru, povodně, apod.).
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5.5

V rámci záruky budou prodávajícím na jeho náklady bezplatně zajištěny technické prohlídky
dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

5.6

Vady zařízení budou hlášeny na následující kontaktní údaje autorizovaného servisu
v pracovních dnech na tel. 725 397 259, zelená linka 800 600 111 od 8 do 16 hodin a na email technicky.servis@alcon.com.

5.7

Prodávající při výskytu vad na zařízení v záruční době zajistí:
- opravu zařízení prostřednictvím odborně způsobilé osoby oprávněné provádět servis
zařízení (dále také „servisní technik“);
- nástup servisního technika na opravu zařízení do 24 hodin od nahlášení závady v případě
havárie;
- zařízení bude v případě havárie zprovozněno nejpozději do 24 hodin od nástupu servisního
technika k opravě zařízení a ve lhůtě do 48 hodin od nahlášení závady, a to za
předpokladu, že oprava nebude vyžadovat použití náhradních dílů;
- v případě, že oprava bude vyžadovat použití náhradních dílů, zařízení bude zprovozněno
nejpozději do 48 hodin od nástupu servisního technika k opravě zařízení nebo do 72 hodin
od nahlášení závady;
- v případě nemožnosti zprovoznění Předmětu plnění do 3 pracovních dnů od nahlášení
závady je prodávající povinen bezplatně zajistit náhradní, kvalitativně srovnatelné řešení
po dobu opravy Předmětu plnění.
- sepsání protokolu o odstranění vady.

5.8

O dobu od uplatnění reklamace zařízení až do odstranění vady a následného převzetí
kupujícím se prodlužuje záruční doba. Smluvní strany se dále dohodly, že při výskytu tří závad
na zařízení v průběhu záruční doby, na které se vztahuje záruka, má kupující právo požadovat
výměnu zařízení za nové. Při výměně zařízení počíná od jeho převzetí kupujícím běžet nová
záruční doba.

5.9

Prodávající garantuje dostupnost pozáručního servisu včetně dostupnosti náhradních dílů po
dobu 5 let od data předání zařízení (na základě předávacího protokolu nebo dodacího listu).
Kontakt na autorizovaný servis v ČR je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

5.10 Nezajistí-li prodávající nástup servisního technika k odstranění reklamované vady zařízení,
na kterou se vztahuje záruka, ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace kupujícího,
a současně nedojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami o termínu odstranění vady, je
kupující oprávněn podle vlastního uvážení zajistit opravu zařízení prostřednictvím třetí osoby,
která je odborně způsobilá k jejímu provedení, a to na náklady prodávajícího. Takto vzniklé
náklady je prodávající povinen zaplatit kupujícímu do sedmi dnů od doručení faktury
za uvedenou opravu.
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Sankce, odpovědnost za škodu

6.1

Pokud nebude zařízení dodáno prodávajícím ve lhůtě dle čl. 2.4 této smlouvy, může kupující
uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
nedodaného zařízení včetně DPH uvedené v čl. 4.1 za každý den prodlení. Nedodáním
se rozumí i neprovedení instalace a zprovoznění zařízení či zaškolení personálu.

6.2

V případě prodlení s opravou (odstraněním) vady zařízení nebo prodlení s provedením
technických prohlídek zařízení dle odst. 4.2 je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní
pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení.

6.3

Pokud nesplní prodávající jakýkoli, byť i dílčí závazek vyplývající z této smlouvy, může
kupující uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za
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každý jednotlivý případ a to za každé jednotlivé porušení podmínek této smlouvy včetně
porušení aspektů odpovědného zadávání dle čl. 8.
6.4

V případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury na kupní
cenu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z prodlení z nezaplacené
částky, a to za každý i započatý den prodlení. V souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob.

6.5

Splatnost smluvních pokut nebo úroků z prodlení je následujícím po dni, kdy na ně vzniknul
nárok.

6.6

Každá ze stran odpovídá druhé straně za škodu, která ji vznikne v důsledku porušení
povinnosti vyplývající z této smlouvy resp. závazkového vztahu. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen ani omezen nárok kupujícího na náhradu případné škody.
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7.1

7.2

Prohlášení a ujištění prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že:
-

Kupujícímu oznámil všechny okolnosti významné pro realizaci závazkového vztahu
dle této smlouvy, které jsou mu známy, a které by zásadně mohly ovlivnit rozhodnutí
kupujícího uzavřít tuto smlouvu.

-

Na zařízení tvořící předmět této smlouvy nevázne žádné omezení či právo třetích osob,
které by bránilo realizaci prodeje a převedení vlastnického práva na kupujícího a není
zatíženo právem (právy) třetí osoby (třetích osob), zejména právem zástavním.

-

Na zařízení tvořící předmět této smlouvy je na území České republiky poskytován
autorizovaný servis v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jeho
prováděcími předpisy.

-

Má všechna potřebná povolení a potřebnou kvalifikaci k zajištění plnění dle této smlouvy
tak jak, dokladoval zejména v průběhu výběrového řízení.

-

Z titulu své podnikatelské činnosti je řádně pojištěn pro případ své odpovědnosti za vznik
škody, včetně škody, které by mohla vzniknout kupujícímu.

-

Proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či obdobné soudní
či správní řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit závazky z této smlouvy.

Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10%
ceny poddodavatele, který je:
a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50% přímo či
nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a. tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

7.3

Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup
či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
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8.1

Obchodní podmínky vztahující se k odpovědnému zadávání

Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
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regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a
bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím
či jeho poddodavateli. Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na
plnění předmětu smlouvy podílejí, jsou vedeny v příslušných registrech, jako např. v registru
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit,
že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí, budou proškoleny z problematiky
BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy
a to vše bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli.
8.2

Prodávající se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, vyplývající z
usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování
odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy
a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také
environmentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci
negativních dopadů na životní prostředí.

8.3

V rámci plnění předmětu smlouvy se prodávající zavazuje dodržovat předpisy z oblasti
ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Při realizaci předmětu smlouvy se prodávající tedy zavazuje zejména na
vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést odvoz a žádnou ekologickou
likvidaci všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech prodávajícího u kupujícího. Náklady
na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené v čl. 5.1 této smlouvy.

8.4

Prodávající se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout kupujícímu na základě jeho
žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora
uvedených sociálních a environmentálních aspektů odpovědného zadávání.

8.5

V případě, že je zdravotnický prostředek zapojen do počítačové sítě je prodávající povinen
respektovat bezpečnostní politiky kupujícího zavedené v rámci jeho systému řízení
bezpečnosti informací včetně jejich následných změn, a to po celou dobu účinnosti smlouvy.
Aktuálně platné politiky budou sděleny prodávajícímu v termínu instalace zařízení, případné
následné změny politik, vyžadované kupujícím, pak vždy min. 1 měsíc před datem jejich
účinnosti.
-

Průběžně během celé doby účinnosti této smlouvy je prodávající povinen identifikovat
a řešit kybernetické bezpečnostní zranitelnosti související s dodaným zařízením, softwary
a službami.

-

Prodávající se zavazuje neprodleně reagovat na kybernetické bezpečnostní zranitelnosti,
které mu budou oznámeny ze strany kupujícího a zajistit nezbytnou součinnost.

8.6

Prodávající je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele,
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi
prodávajícím a jeho poddodavateli obsahovaly nejvýše obchodní podmínky obdobné, jako
jsou obchodní podmínky této smlouvy. Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen
poskytnout kupujícímu do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy kupujícího údaje o
všech svých poddodavatelích a na základě jeho žádosti předložit kupujícímu ke kontrole
smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.

8.7

Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních
dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění.
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9
9.1

Odstoupení od smlouvy

Kupující je kromě důvodů stanovených v občanském zákoníku oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit i v následujících případech:
-

prodávající je v prodlení s dodávkou zařízení déle než jeden měsíc;

-

prodávající není schopen dodat předmět smlouvy uvedený v čl. 3 této smlouvy;

-

zařízení vykazuje opakující se vady.

Odstoupení od smlouvy ve shora uvedených případech je účinné 3. kalendářní den následující
po dni, ve kterém bylo písemné odstoupení doručeno prodávajícímu.
9.2

Kupující má dále právo od této smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu, pokud
v důsledku rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nebo příslušných kontrolních orgánů
nebude moci zařízení používat, protože jeho užívání ohrožuje bezpečnost a zdraví uživatele
nebo třetích osob.

9.3

Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou déle než 3 měsíce.

9.4

V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující strana uvést, v čem spatřuje důvod
odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené
důvody. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí
písemně bez zbytečného odkladu vyjádřit a uvést, zda důvody odstoupení uznává či nikoliv.
Pokud důvody odstoupení od smlouvy neuznává, musí uvést, v čem spatřuje nedostatek
důvodů k odstoupení od smlouvy.
Pokud druhá smluvní strana odstoupení od smlouvy uzná, provedou smluvní strany
inventarizaci dosavadních právních vztahů vyplývajících z plnění smlouvy. Dodané
a nezaplacené zařízení bude vráceno bez zbytečného odkladu prodávajícímu.

9.5

Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.
10 Závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto
smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.
10.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3
občanského zákoníku vylučují přijetí návrhu této smlouvy s jakoukoliv výhradou, dodatkem
nebo odchylkou od učiněného návrhu, nejde-li o doplnění vyznačených údajů v návrhu
smlouvy.
10.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro prodávajícího
a jeden pro kupujícího.
10.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí OZ.
10.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka, Příloha č. 2 –
Kontakt na autorizovaný servis a Příloha č. 3 – Specifikace technických a funkčních vlastností.
10.6 Prodávající 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 zadavatel uzavřel
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smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání
narušujícího hospodářskou soutěž.
10.7 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy prodávající nesplní povinnost
uvedenou v čl. 7.2 a 7.3 této smlouvy.
10.8 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího, 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“).
10.9 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH
za zdanitelné plnění přímo příslušenému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je
považovaná za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované
prodávajícím.
10.10 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv a je závazná pro
případné právní nástupce obou smluvních stran.
10.11 Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním
systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost
dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující.

Prodávající:

Kupující:

V Praze dne:

V Třebíči dne:

Digitally signed by
Artem
Artem Mamian
Date: 2022.07.04
Mamian
08:45:02 +02'00'
…………………………..

Artem Mamian
jednatel

Digitálně podepsal
Ing. Eva Tomášová
29. 06. 2022 8:40

…………………………………………….
Ing. Eva Tomášová
ředitel

Přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka
Příloha č. 2 – Kontakt na autorizovaný servis
Příloha č. 3 – Specifikace technických a funkčních vlastností
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Příloha č. 1 Cenová nabídka
Cenová nabídka přístroje Centurion Vision System (Active Sentry)
Položka Popis
katalog. číslo
ks
Cena za 1ks bez DPH 21%
1 Centurion Vision System (Active Sentry) (záruka 24 měsíců)obsahuje:
8065753057
1
1 331 617,00 Kč
Consola přístroje Centurion
Bezdrátový nožní spínač
Dálkové ovládání IR
USB flash disk
Držák na Irigační roztoky
Potah přístroje proti prachu
2 Active Sentry Centurion Ozil Handpiece (záruka 6 měsíců)
8065752914
3
97 180,00 Kč
Cena celkem
DPH 21%
Cena včetně DPH

Cena celkem bez DPH 21%
1 331 617,00 Kč

291 540,00 Kč
1 623 157,00 Kč
340 862,97 Kč
1 964 019,97 Kč
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Příloha č. 2 – Kontakt na autorizovaný servis
Technický servis zajišťuje společnost Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.,
Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00.

Kontakt: email: technicky.servis@alcon.com
servisní technik: +420 725 397 259
manažer technického servisu: +420 736 630 947
zelená linka: +420 800 600 111
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Příloha č. 3 – Specifikace technických a funkčních vlastností
Požadovaná minimální specifikace přístroje

Splnění

Fakoemulsifikační přístroj

Ano/Ne

Duálně segmentová peristaltická pumpa s možností simulace Venturiho pumpy a precizní kontrolou fluidiky
pro jednotlivé kroky operace.
Možnost využít aktivní i gravitační fluidiky.
Možnost bezpečného provedení celé operativy při nízkých hodnotách irigačního tlaku (méně než 70 torrů).
Programovatelné nastavení cílového nitroočního tlaku (IOP) v různých krocích operace katarakty.
Kontrola stavu hladiny irigační tekutiny, upozornění v případě nízké hladiny.
Kazeta s citlivým irigačním a aspiračním senzorem .
Možnost kompenzace irigačního tlaku v případě netěšnosti rány, případně při bimanuální IA technice.
Fakoemulzifikační nástavec s longitudinálním i torzním pohybem s integrovaným senzorem nitro-očního tlaku.
Možnost kontinuálního i propoprcionálního refluxu.
Možnost zapojení vitrektomu s vysokou sekací frekvence až 5000cpm.
Možnost automatické implantace čočky pomocí automatického motorizovaného injektoru ovládaného
pedálem.
Režim fakoemulzifikace lineární, pulsní a burst .
Možnost nastavení počtu pulsů a jejich délky pro každý krok fakoemulzifikace.
Menu přístroje v čekém jazyce.
Možnost specifického nastavení vakua minimálně v rozsahu 0-650 mmHg a rychlosti aspiračního toku ve
všech krocích operace.
Možnost nastavení odlišných hodnot vakua v každé ze třech poloh pedálu ( 1- irigace, 2 -irigace/aspirace, 3 fako-emulsifikace ).
Bezdrátový, programovatelný, lineárně ovládaný pedál s možností naprogramování ovládacích funkcí,
nastavitelná vibrační zpětná vazba.
Možnost bezdrátového ovládání pomocí dálkového ovladače.
Historie chybových hlášení.
Možnost připojení videosystému zobrazující nastavené a aktuální hodnoty v průběhu operace na monitoru
kamery operačního mikroskopu.
Možnost uložení nastavených hodnot operatérů na USB s možností vytváření vlastních operačních procedur
v paměti přístroje.
Barevná dotyková barevná LCD obrazovka s možností náklonu a otáčení obrazovky.
Hlasové potvrzení a různé tóny zvukové signalizace.
Pravidelné povyšování (upgrade) systému.
Možnost ovládat pedálem fakopřístroje navigační systém zobrazující kapsulorexi, centraci čočky, osu
implantace.

Poznámka
Údaje dohledatelné v přiloženém manuálu.

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Doporučená výchozí hodnota = 55 torrů.
Separátně pro jednotlivé kroky operace.
Grafická a akustická signalizace.
Optické senzory.

Ano

Centurion nástavec Active Sentry.

Ano
Ano

23 Ga UltraVit vitrektom 5000 CPM.

Ano

IOL injektor AutoSert.

Ano
Ano
Ano

Menu přístroje v ČJ a AJ.

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Bezdrátový pedál má vlastní akumulátor a je
dobíjen indukcí.
Dálk. ovladač potřebuje 2 ks AA baterie.
Systém Video-Overlay.

Ano
Ano
Ano

Možnost regulace intenzity zvukové
signalizace.

Ano
Ano

Systém Verion.

Podrobné parametry týkající se následujících požadovaných funkcí :
Fakoemulsifikace, Přední vitrektomie, Diatermie (koagulace), Vakua, Intra-venozního stojanu stojanu, Infuze řízené nitro-očním tlakem, Hlasových potvrzeních,
Hlasitosti zvukových signálů, Typech refluxů a Injektoru pro implantaci IOL naleznete v přiloženém listu z manuálu přístroje - Tabulka 1.3 Technické parametry.
Všechny požadované parametry náš přístroj Centurion splňuje.

Tabulka 1-3 TECHNICKÉ PARAMETRY
Tato tabulka slouží jako stručný přehled základních technických parametrů,
požadavků a parametrů výkonu systému.
Parametry výrobku

Výkonové parametry

Rozměry přístroje:
Výška: 165 cm (65 in)
Šířka: 51 cm (20 in)
Hloubka: 61 cm (24 in)
Hmotnost přístroje:
Vybalený: 104 kg (229 lb)
Zabalený: 142 kg (314 lb)
Bezpečná provozní zátěž:
24,1 kg (53 lb)
Omezení pro okolní prostředí – při provozu:
Nadm. výška: 3 000 m (9 842 ft)
Teplota: 10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)
Relativní vlhkost: 10 % až 95 % bez kondenzace
Omezení pro okolní prostředí – mimo provoz:
Nadm. výška: 5600 m (18300 ft)
Teplota: -40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F) 10 % až 95 %
bez kondenzace
Otřes, náraz a pád:
Přístroj odpovídá požadavkům normy EN ISO 15004-1,
týkajícím se vibrací, nárazu a otřesů.
Kolečka:
Vybalený přístroj musí vydržet dva nárazy za těchto
podmínek:
- 7,6 cm (3 in) volný pád na všechny 4 kolečka.
- Pád z náklonu z výšky 7,6 cm (3 in) na každé kolečko
(zdvihněte jedno kolečko 7,6 cm (3 in) nad podlahu a potom
zařízení nechte dopadnout zpět do normální polohy).
Stabilita přístroje:
Odpovídá normě IEC 60601-1 při náklonu 10° vzhledem
vodorovné rovině.
Maximální hmotnost:
Console: 128,7 kg (283,7 lb)
Stupeň ochrany krytem:
Odpovídá IP10 (přístroj), IPX1 (infračervené dálkové
ovládání), IPX6 (pedál) dle norem IEC 60529
a IEC 60601-2-2, klauzule 201.11.6.5 (pedál).
Infračervené dálkové ovládání:
Typ: Infračervené
Počet kanálů: 6
Počet baterií: (2x) AA
Pedál CenturionTM:
Rozměry: 9,3 cm (3,74 in) výška x 23,5 cm (9,25 in) šířka x
38,4 cm (15,1 in) hloubka
Hmotnost: 4,1 kg (9,0 lb)
Izolace vůči okolnímu prostředí: Konstrukce pedálu je
vodotěsná a odpovídá IEC 60601-1 a IEC 60601-2-2.
Elektrotechnické vlastnosti: Pedál je konfigurován pro
bezdrátový přenos. Počet kanálů: 16
Elektrotechnické požadavky na střídavý proud:
Vstupní napětí 100-240 VAC 50 / 60 Hz
Max. vstupní proud: 10 A
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: třída I
Klasifikace všech aplikovaných částí: typ BF
Paměťová karta: USB flash disk: min. 8 Gb

Fakoemulzifikace:
(Nástavec CENTURIONTM OZilTM, nástavec INFINITITM
OZilTM, nástavec CENTURIONTM Active SentryTM)
Subrežimy: kontinuální, burst, pulzní
Podélný záběr hrotu při 100 %: 0,0084 ± 0,0018 cm (.0033 ±
.007 in) Rezonanční kmitočet: 43,5 kHz ± 3,0 kHz
Rychlost hrotu: 11,5 m/s ± 2,3 m/s (451 in/sec ± 90,2 in/sec)
Torzní záběr hrotu při 100 %: 0,0069 ± ,0023 cm (.0027 ±
.0009 in) Rezonanční kmitočet: 32,0 kHz ± 2,0 kHz
Rozmezí rychlosti pulzů: 1-250 pulzů/s
Doba chodu: 0–100 %
Doba chodu v rež. Burst: 2-500 ms
Doba vyp. v rež. Burst: 2500-0 ms
Přední vitrektomie:
Subrežimy: Ant.Vit, odstranění Epi, I/A sekání, periferní
iridektomie, Visco-Asp
Sonda CenturionTM UltraVitTM: 1 až 4 000 seků/min
Diatermie (koagulace):
max 10 W, zátěž 75 Ω
76 Vpp při 1,5 MHz ± 5 %, zátěž 75 Ω Tvar vlny: sinusoidní
Vakuum při hladině moře:
Fakoemulzifikace: max. 0-650 mm Hg (0-867 hPa)
Vitrektomie: max. 0-650 mm Hg (0-867 hPa)
Irigace / aspirace max. 0-650 mm Hg (0-867 hPa)
Elektrický infuzní stojan:
Rozmezí výšky: 20 až 110 cm
Infuze řízená nitroočním tlakem:
Rozsah: 20-110 mm Hg (27-150 cm H2O) (27-147 hPa)
Přesnost: ±15 mm Hg (20 hPa)
Použitelný objem kapaliny: ≥350 cm 3 (350 ml)
Průtoková rychlost aspirace: 0-60 cm3/min (0–60 ml/min)
Hlasové potvrzení:
Rozsah: 0 až 65 dB
Hlasitost zvuk. signálů ve vzdálenosti 1 metr
Poruchy: 65 dB, krátký tón
Diatermie: 50 až 65 dB, nepřerušovaný tón
Velikost faka/podtlaku: 50 až 65 dB, nepřerušovaný tón
Okluze faka: 50 až 65 dB dvojité zvonění
Proporcionální a kontinuální* Reflux při hladině moře
Rozmezí tlaku: 20 až 140 mm Hg (27–187 hPa)
Přesnost tlaku: ±10 % nastavené hodnoty + 5 mm Hg (7 hPa)
*Celkový dostupný objem refluxu: 5 cm 3 (5 ml) doplnitelný
aspirací
Injektor INTREPIDTM AutoSertTM pro implantaci IOL:
Max. rychlost: 4,4 mm/s
Maximální zatížení:
Infuzní stojan: 2,0 kg (4,4 lb)
Podnos: 9,1 kg (20 lb)
Otočná pracovní plocha: 4,5 kg (10 lb)
Věšák na pedál: 7,0 kg (15,4 lb)
Zásuvka na příslušenství: 1,5 kg (3,3 lb)

Tabulka 1-4 ZKRATKY POUŽÍVANÉ U PŘÍSTROJE CENTURIONTM VISION SYSTEM
Zkratka
ABS
AFR
Asp
BF
BSS
cc/min
Coag
CPM
DFU
ESD
FMS
FTSW
HF

Popis
obtokový systém aspirace
průtoková rychlost aspirace
aspirace
Body Floating (klasifikace
přístroje)
vyvážený solný roztok
centimetrů krychlových (ml) za
minutu
koagulace
seků za minutu
návod k použití
elektrostatický výboj
systém řízení kapalin
pedál (footswitch)
vysokofrekvenční (high
frequency)

8065754021 L

Zkratka
HP
I/A
IOL
IOP
IR
Irr
IVO
kg
lb
LCD
Hg
PEL
PPS

Popis
nástavec
Irigace / aspirace
nitrooční čočka
nitrooční tlak
infračervený
irigace
InfinitiTM Video Overlay
kilogram
libra
dioda s tekutými krystaly mm
milimetrů rtuťového sloupce
výška oka pacienta
pulzů za sekundu

Zkratka
U/S
USB
V
Vac
Vit
IEC
IPN1N2

Popis
ultrazvuk
Universal Serial Bus
volt
vakuum
vitrektomie
Mezinárodní elektrotechnická
komise
stupeň krytí, mezinárodní kód
ochrany
N1 – pevné předměty (0 až 6
nebo X – nevyžaduje
specifikaci)
N2 – vniknutí vody (0 až 8 nebo
X – nevyžaduje specifikaci)
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