
Kupní Smlouva
uzavřena' dle 27.51. § 2079 o adsl. Zák. č. 89/20I2 Sb., Občanského zákoníku

CíSlo Smlouvy: návrh

mezi firmou:

DARTIN Spol. S 110.
Suchdolská 688
252 62 Horoměřice

Bank. Spoj.: Moneta Money Bank, a.S., Praha 6 ‹-v Dejvice
Číslo účtu: 206105510/0600; IBAN CZ2206000000000206105 510
Bank. Spoj.: Raiffeisenbank a.S., Praha 6 - Dejvice
Číslo účtu: 14558520015500; IBAN CZ3655000000001455852001
IČ: 40763 781
DIČ; CZ40763781
Zapsáno: v obchodním rejstříku u Městského Soudu
v Praze pod Spisovou značkou 0/2666.

Zastoupení: Lucie van Donselaarová, jednateika Společnosti

jako prodávajícím na Straně jedné

a

zdravotnickým zařízením/ organizací:

Zdravotnická záchranná Služba jihočeského kraje
B.Němc9vě 1931/6
370 01 CeSkě Budějovice

Bank. Spoj. KOMERČNÍ BANKA as.
Čísıø účtu.: 7543723170100
IČ; 48199931
DIČ:

Za Saným: v obchodním rejstříku u Krajského Soudu
v Ceských Budějovicích pod SpíSovou značkou PR 394.

Zastoupení: MUDr. Marek Slabý, MBA, ředitel ZZS JčK

jako kupujícím na Straně druhé,

podle které Se za podmínek dále ujednaných v těto Smlouvě prodávající zavazuje dodat kupujícímu
zboží a kupující Se zavazuje zboží i eventuální Služby Spojené S dodávkou zboží převzít a včas
zaplatit.

Článek 1
Předmět Smlouvy
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1.1

1.2

1.3

1.4

Předmětem této Smlouvy je Závazek prodávajícího dodat kupujícímu Zboží (dále též
izařízení), předat kupujícímu doklady, které Se ke Zboží vztahují a umožnit kupujícímu
nabýt vlastnického práva ke Zboží v souladu s touto Smlouvou.
Prodávající se Zavazuje dodat kupujícímu Transportní inkubátor včetně příslušenství ve
specifikaci cenové nabídky č.: NA170224, která je nedílnou součástí této kupní Smlouvy.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu Zboží v technickém provedení, odpovídajícímu
platným normám a přiloženému návodu k obsluze, který je nedílnou součástí dodávky.

Jako Služby Spojené S dodávkou Zboží se prodávající zavazuje k následujícím úkonům:
' Zakoupené Zboží dopravit vhodným způsobem na adresu kupujícího. Zboží bude baleno, loženo,

pojištěno a řádně zajištěno pro účely přepravy.
I Provést instalaci Zařízení uvedeného v bodě 1.2. Instalace a instruktáž personálu bude

automaticky provedena prodávajícím v termínu dohodnutéın oběma stranami.

' Provést instruktáž obsluhy uživatele během instalace na dodanérn přístroji přímo v místě
instalace.

Článek 2
Kupní cena

2.1 Cenou se rozumí celková cena včetně DPH (die platných daňových předpisů) veškerého
zboží včetně obalu a v dodací paritě podle specifikace v bodě 1.2.

2.2 Cena je sjednána jako cena pevná a činí: bez DPI-I - 1.479.109,00 Kč
:DPH 21% ~ 310.612,89 Kč
: celková cena s DPH - l.789.72l,89 Kč.

Síovy: jedenmilionsedmsetosmdesátdevëtl'z'sícsedmsełdvacetjednakomnu
osmdesárdevěthaléřü.

2.3 Sj ednaná cena Zahrnuje kromě zboží podle ěl. 1.2 dopravu, pojištění během dopravy
a instalace, montáž, instruktáž obsluhy, recyklační poplatek (pouze u Zboží, které tomuto
poplatku podle zák. č. 185/2001 Sb. v platném Znění podléhá) a DPH.

2.4 Sj ednaná cena je cenou konečnou a neměnnou. Změna ceny je výhradně podmíněna změnou
Zákona vztahující se k předmětu této Smlouvy, nebo s ním Spojených Služeb.

Čıánek 3
Podmínky placení a fakturování

3.1 Kupující uhradí kupní cenu uvedenou v bodě 2.2 ve prospěch prodávajícího jednou platbou
do 30 dnů po převzetí zboží a podpisu protokolu o jeho převzetí.

3.2 Na uvedenou platbu vystaví prodávající fakturu, která bude mít náležitosti daňového
dokladu. Kupující ji uhradí obvyklým způsobem - bankovním převodem na účet
prodávajícího v termínu Splatnosti faktury dle kupní smlouvy.

3.3 Částka přeúčtovaného poplatku na recyklaci elektroodpadu dle Zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů bude na faktuře uvedena Zvlášť).

3.4 Do zaplacení celkové částky Zůstává Zboží majetkem íirmy Dartin spol. s r.o.
3.5 Ocitneflli se kupující v prodlení S úhradou faktur souvisejících s tímto obchodním případem,

je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý den zmcškání Smluvní úrok Z prodlení
Kupní Smlouva ănávrh, str. č. 2/5



4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

ve výši: 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení, po uplynutí lhůty Stanovené
v bodě 3.1.

Čunek 4

Dodací lhůta a dodací podmínky

Dodací lhůta: 12 týdnů od podpisu kupní Smlouvy.

Místem plnění dodávky Zboží je sídlo kupujícího - B. Němcové 1931/6, 370 01 České _
Budějovice
Dodávka Se považuje Za splněnou dnem dodání Zboží do uvedeného místa plnění,
provedením instalace, zaškolením obsluhy, podepsáním příslušných předávacích dokumentů.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží pouze v případě, že Zboží, nebo jeho obal
vykazuje zjevné vady Znemožňující jeho řádně užívání.
Prodávající je povinen Zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z kupní ceny
včetně DPH dle bodu 2.2. této smlouvy Za každý kalendářní den prodlení Se Splněním
závazného termínu Stanoveného v bodě 4.1 této Smlouvy.

Článek 5
Záruky

Prodávající je povinen dodat Zboží v plně funkčním stavu, v množství, jakosti a provedení
podle této Smlouvy.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané Zboží a jeho jednotlivé komponenty
Za předpokladu užívání Zboží v souladu s návodem k obsluze. Na výrobky je poskytována
dvouletá Záruka.

U výrobků s omezenou životností, jako jsou např. gumová těsnění, Sondy a akumulátory,
Se v případech opotřebení vztahuje Záruční lhůta 6 měsíce ode dne převzetí Zboží kupujícím.
Na všechny ostatní vady se vztahuje standardní Záruční lhůta.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

a) mechanickým poškozením (např. pádem přístroje, nadměrným tlakem na přístroj apod.)
b) použitím nevhodných, popř. výrobcem pro tento typ nedoporučovaných baterií a zdrojů,

příslušenství nebo spotřebního materiálu
c) instalací neautorizovanou osobou
d) používáním výrobku v rozporu s Návodem k obsluze
e) neodbornou manipulací popř. zásahem do přístroje nepovolanou osobou nebo

neautorizovaným servisem
í') poškozením zapřičiněným stykem s přírodními živly (např. s vodou, ohněm, žárem

apod), Znečištěním a poškozením v důsledku živelných či jiných lokálních jevů
(např. bouřky, přepětí v el. síti apod).

Kupující je povinen ponechat zboží v neporušeném původním obalu až do příchodu
instalační čety servisu prodávajícího. V případě nedodržení této Zásady, nebude brán Zřetel
na pozdější reklamace na chybějící či poškozené části dodávky.

Prodávající Se Zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad v době trvání Záruky
do 24 hodin od nahlášení a uvést tak zařízení opět do bezporuchového provozu. Kontaktní
údaje pro nahlašování servisních požadavků : Servis@dartin.cz, tel.: 241470361, fax:
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7.1

8.1

9.1

10.1

10.2

10.3
10.4

261216076.

Čıánøk ó
Okolnosti vyluěující Odpovědnost

Odpovědnost stran za ěásteěně, nebo úplně nesplnění Smluvní povinnosti je vyloučena,
jestliže Se tak Stalo v důsledku vyšší moci. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující
90 kalendářních dnů, jsou Strany povinny Splnit Závazky vyplývající Z této Smlouvy, jakmile
účinky Vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.

Čzánøk 7
Uzavírací doložka

Obě strany Se Zavazují neposkytnout a nezveřejňovat třetím osobám žádné informace,
které Získaly v Souvislosti s obchodem podle této Smlouvy, případně informace, které by
mohly poškodit vzájemně vztahy obou Stran, nebo jednu Ze Stran. Výjimku tvoří nadřízený
orgán organizace jako je např. zřizovatel zdravotnického zařízení, nadřízeně státní instituce
České republiky nebo příslušné správní orgány Evropske Unie.

Článek 8
Odstoupení od smlouvy

Smluvní strana, která odstoupí od této smlouvy, aniž druhá Strana porušila některou ze svých
povinností uložených jí touto Smlouvou, je povinna nahradit druhé Smluvní straně vzniklou
škodu, v souladu S platnými zákony Ceské republiky.

Čıánøı.: 9
Zvláštní ujednání

Prodávající Se zavazuje uzavřít S uživatelem smlouvu o provádění pravidelných
bezpečnostně technických prohlídek (odborně údržby) a pozáruční Servisní činnosti na
dodaněm Zboží. V případě, že takováto smlouva již mezi prodávajícím a uživatelem existuj e,
zavazuje Se prodávající předmět této smlouvy do ni zahrnout.

článek 10
Yjeobecná ujednání

Strany prohlašují, že ověřily oprávnění svých zástupců k uzavření této Smlouvy a Shledaly
je v pořádku. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely na základě Svobodné, jasně
a Srozumitelné vůle.

Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být uěiněny písemně a Schválený
podpisem obou Stran. Tyto změny ěi dodatky Se Stanou integrální Součástí této Smlouvy.
Ve všech případech odstoupení od Smlouvy jsou strany povinny vrátit si vzájemná plnění.

Tato kupní Smlouva je vyhotovena v ěeskěm jazyce ve dvou exemplářích stejně platnosti
a závaznosti. Každá Ze Smluvních stran Sí ponechá jeden výtisk. Tato Smlouva nabývá
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platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci smluvních stran a účinnosti dnem Zveřejnění
V registru Smluv.

10.5 Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka NA170224.
10.6 Ve Věoeoh touto smlouvou neupravovanýoh se tato Smlouva řídí platnými právními předpisy

CR, Zejména ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku,
V platném a účinnem Znění.

V ............. , dne ........... I' '“ '“`“ -' '7 '- V Horomeřioích, dne..u .'l.. BB. 2.0.17

Za kupujícího: Za prodávajícího:

ť “- I 'if-1**- EUĚBAH“
k KRAJE

B.Němcovć 1931/6, 370 01 udějovícúìúzš
,fr-Im

š
ıııııııııııııııııııÚ .Fi-5 . , ` H" 'il-__

MUDI“ Marek Slabý, MBA Lucie VahÉĎohbelaarova
ředitel jednatelka Společnosti
ZZS JČK DARTIN spol. S r. o.

Kupní Smlouva č. návrh, Str: č. 5/5



mm'iN Nabídka: NA17O224
DARTIN spol. 5 r. o. Datum: 27.7.2017
Suchdolská 668
252 52 Horoměřice

TelJfai-r: 241 4?t] 361
261 216 07'6

E-mall: info@dartln.cz
Hıztpv/ wwwaflrunxz Zdravotnická záchranná služba Jihočeského
Ěarıka: Raiffeisenbank a.s. kraje

stužiăiltì-žiťáton..n.. B. Nëmçøvć 1931/6
ČI“ 205105510/0500 370 01 Ceské Budějovice
IČ 4ozaszaı - DIČ [2240763781
Certifikovaný systém řízení kvality podle ČSN
EN ISO 900112009

cena celkem

Nabídka na kompletní transportní inkubátor Tl-500

1 Novorozenecký transportní inkubátor Tri-50068, představující TI-SOOCS 1 1 001 400,00 1 001 400,00
pojizdnou jednotku intenzivní peče vhodnou pro transport.
Inkubátor Tl-500 nabízí vynikající viditelnost pacienta a dobry
přístup ze dvou stran. Matraoi je možno vysunout bočním
panelem (např. pro intubaci). Všechny ukazatele, alarmová
světla a ovládací prvky jsou umístěny společně na předním
řídícím panelu.
Standardní vybavení zahrnuie:

x vestavěný akumulátor s nabíječkou, indikátor stavu
x automatický přepínač napájení z 230 V na 12 nebo 24 V
x dvojité víko a vyšetřovací světlo s LED technologií
x režim řízení teplotou kůže "Skin" a monitorování kožní

teploty včetně sondy + režim AIR
pasivní Zvlhčováni
polici pro monitor (horní), stojan na ínfúze
hliníkový pojízdný skládací vozík s polohováním,
kompatibilní se systémem Ferno. obsluhovateiný jednou
osobou (dlouhá verze). Včetně manipulačních nosítek
pod inkubátor s bočními poiicemi
integrovaný průtokoměr O2 rotametr
kyslíkové tlaková lahev, 3L (vysokotl. verze), včetně
redukčniho ventilu a průtokoměru 0-15 llmin

x vzduchová tlaková lahev, 3L (vysokoti. verze), včetně
redukčního ventilu

x Gas Distribution Module - automatická volba i přepínání
Zdroje tlakových plynů bez přerušení ventilace

x novorozenecký transportní ventilátor (viz bod 2)
-) směšovací zařízení kyslík/vzduch
-) kompletní pacientský okruh, jednorázový baI./10ks
-) tlakově hadice vzduch a kyslík a držák na TI-500

inkubátor
x Elektrická odsávačka 051000 s držákem/nabíječkou.

2 Fabian nCPAP Evolution s plicním monitorováním, konvenční T250 1 224 966,00 224 966,00
i synchronizovanou ventilací VG + PSV a režimem Infant Fíovv
nCPAP, DuoPAP + 02 terapie

difference ,
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DARTI'N
DARTIN spol. s r. o.
Suchdolská 688
252 62 Horoměřice

TelJfax: 241 470 361
261 216 076

E-mail: lnfo@dartin.cz
í-lttpW www.dartln.cz

Banka: Raiffeisenbank a.s.
Č.ů.: 1455852001/5500
Banka: MONETA Money Bank as.
Č.ú.: 20610551070600

IČ 4o?63?81 - DIČ c24o?63?81
Certifikovany systém řízení kvality podle ČSN
EN ISO 9013112009

Nabídka: NA170224

Datum: 27,7.2017

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského
kraje
B. Němcové 1931/6
370 01 České Budejovice

cena celkem

3 NeoPod T unikátní aktivní transportní Zvíhčovací modul s Neo-Pod kit 1 65 960.00 65 960,00
aktivním vyhříváním. Kompletní Sestava včetně 10 ks okruhů S
komorou

4 Zvlhčovací houba (doporučené), bál/25 ks 6790375 1 4 170,00
5 Popruhy Z buniéiny k fixaci pacienta (doporučené), baíÍ10 párů

popruhů 6790395 1 4 540,00
Vstupních mikrofiltrů, balłô ks 6707075 1 2 580,00

Přídavný akumulátor pro Tl~500í2000 6736126 1 5 600,00

Ventilační okruh pro NeoPod T zvihčovač včetně Zvíhčovací 9402-10 1 8 290,00
komory Lavabed, bál/10 ks

9 Zásuvka 12/24 V do transportního vozidla pro Ss napájení 6701076 1 3 225,00
Tl-500/2000

10 Propojovací napájecí kabel 12/24 V (transportní vozidlo 6750276 1 5 800,00
TI-50072000)

11 Krytka kožní sondy hydrokoloidni (samolepící), bei/80 ks 22023 1 2 130,30

12 Transportní monitor Philips plné kompatibilní s bedside M3002A+ 1 152 275,00 152 275,00
monitory a centrálním monitorem Philips.
Model Intellívue X2 S parametrovou konfigurací EKG, SpOZ
Masímo, Resp., NIBP, IBP a teplota. Držák na transportní
systém, včetně Sond, manžetl kabelů a integrace do
automatického systémového el. napájení transportního systému

13 BTK Tl500 po dobu Záruky BTK Tl500 1 4 2 595,00 10 380,00

14 BTK Fabian Evolution po dobu Záruky BTKFABNEW 4 3 564,00 14 256,00
1

15 BTK Boscarol 081000 po dobu Záruky BTK BOS 1 4 1 214,00 4 856.00

16 BTK Philips X2 po dobu Záruky BTKPXZ 1 2 2 475,00 4 950,00

Celkový Souůet: 1 479 043,00

Recyklační poplatek _ Zpětný odběr EEZ a OEEZ SNC 1 66,00 66,00

Celková cena bez DPH: 1 479 109,00

DPH 21 %: + 310 612,89

Celková cena v Kč včetně DPH: 1 789 721,89

difference , , z
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' Nabídka: NA170224DARTıNDARTIN Spni. s r. n. Datum: 27.7.2017
Suehdolskä 668
252 62 Horoměřice
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261 215 m
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Ěàtaìttätììtottnìtank B. Nënnęøvć 1931/6
Č-Ú-fi 206105510/0500 370 01 Ceské Budějovice
IČ 4o?53?81 - DIČ (2240?53781
Certifikovaný Systém řízení kvality podle ČSN
EN ISO 9001:2009

Zboží dopraveno vyplaceně ZS České Budějovice. Ceny jsou uvedeny bez DPH (dle platných daňových zákonů)
Dodací lhůta: max. 12 týdnů
Platba: podle uzavřené KS, do max. 30 dnů
Ceny platné do: 30.11.2017
Záruční lhůta: 2 roky
Instalace, periodické prohlídky a Servis: DARTIN Spal. s na., Horoměřice
Recyklační poplatek: v ceně je zahrnut recyklační poplatek podle Zákona č. 185f2001 Sb. o odpadech v platném
znění. Zpětný odběr a oddělený Sběr tohoto elektrozařízení je řešený kolektivním Systemem ľél'ćıpl,
http:wwďetelacz
BTKpo dobu zárukyjsoa Součástí ceny.
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