
 

 

 
 

            
 
ÚDAJE O ZADAVATELI 
 
Název/obchodní firma :  Poliklinika Prosek a.s. 
IČ :                                  28495306 
Adresa :                           Lovosická 40/440, Praha 9 
Osoba  zastupující 
zadavatele ve věcech 
smluvních :                     ing.Jiří Dufek, předseda představenstva 
Kontaktní osoba  
zadavatele :                     MUDr.Moravcová Eva, vedoucí lékař RTG 
Telefon :                          266010187 
E-mail :                            moravcova.e@poliklinikaprosek.cz 
 
 
 
                                                                      a) 
                                  Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 
 
                                                                    Čl.1 
                                                Vymezení předmětu zakázky 
 
Popis předmětu plnění veřejné zakázky 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání a instalace dvou kusů 
ultrazvukových přístrojů střední výkonnostní kategorie pro RDG dle technické specifikace, 
která tvoří část c) Výzvy k podání nabídky. 
 
Dodávka je určena pro medicínské prostředí. 
 
Technické vlastnosti zdravotnických prostředků musí splňovat požadavky platné české legislativy 
pro zdravotnické prostředky (zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění 
pozdějších předpisů a s platným nařízením vlády č. 154/2004 Sb., č.336/2004 Sb., č.453/2004 Sb.), 
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a musí být současně v souladu 
s harmonizovanými českými normami a ostatními ČSN. Zdravotnické prostředky musí být označeny 
CE značkou. 
 
Předmět plnění dále tvoří : 
 

- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení,  
      doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli v českém  
      jazyce; 
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně  
      vyhotovení protokolu v českém jazyce; 
- zajištění manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze na provoz a údržbu a  
      dokumentace údržby, vše v českém jazyce; 
- provedení zaškolení obsluhy s vystavením dokladu obsahujícím originály podpisů všech  



      zúčastněných pracovníků; 
- likvidace obalů a celkový úklid před předáním a převzetím dodávky; 
- dodávka do místa plnění; 
 
                                                                   Čl. 2 
                        Výzva k podání nabídky, poskytnutí výzvy k podání nabídky 
 
Výzvu k podání nabídky rozesílá  zadavatel Poliklinika Prosek a.s. Výzva k podání nabídky je 
dále uveřejněna na webových stránkách zadavatele www: poliklinikaprosek.cz 
 
Výzva k podání nabídky je složena z níže uvedených dokumentů : 
 
a) Požadavků a podmínek pro zpracování nabídky 
b) Obchodních podmínek 
c) Technických podmínek 
 
 
      Čl. 3 
                                                    Servisní podmínky 
 
Servisní podmínky 
 
- minimální záruční doba 24 měsíců ode dne instalace, 
- odezva servisního střediska do 6 hodin od nahlášení závady, 
- doba nástupu servisního technika na opravu v případě záručního a pozáručního servisu a 

odstranění závady bez použití náhradních dílů do 24 hodin, při nutnosti použití náhradních 
dílů do 48 hodin od nahlášení závady 

- garance pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace zařízení, 
- zadavatel požaduje dodat ceník servisních zásahů včetně ceny výjezdu technika a základních 

náhradních dílů. 
 
 
      Čl. 4 
                                                         Termín plnění 
 
Termín plnění: 

      
Doba dodání nejpozději do 31.3.2012 
 
 
      Čl. 5 
                   Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (zadávací lhůta)  
 
Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31.3.2012 
 
 
 
 



      Čl. 6 
                                    Požadavek na zpracování nabídkové ceny 
 
6.1 
Nabídková cena bude členěna na cenu v Kč bez DPH, výše DPH a cenu v Kč včetně DPH. Tato 
cena bude sestavena jako cena nejvýše přípustná. 
 
6.2 
Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu 
veřejné zakázky 
 
6.3 
Změna nabídkové ceny je možná jen tehdy, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů, týkajících 
se výše daně z přidané hodnoty. 
 
 
      Čl.7 
                                                        Platební podmínky 
 
7.1 
Lhůta splatnosti daňového dokladu činí 30 dnů. 
 
7.2 
Místem doručení daňového dokladu je Poliklinika Prosek, se sídlem Lovosická 40/440, Praha 9 
 
7.3 
Náležitosti faktury 
 
Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
7.4 
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je kupující oprávněn 
vrátit  jej prodávajícímu a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu 
(faktury). 
 
7.5 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. 
 
7.6 
Proti faktuře je kupující oprávněn započítat případné smluvní pokuty, dohodnutou slevu z ceny 
dodávky a náhradu škody. 
 
7.7 
Platba za splnění předmětu plnění bude prodávajícímu poskytnuta až po úplném a bezchybném 
provedení dodávky a převzetí předmětu plnění kupujícím. Kupující nebude poskytovat zálohy. 
 



      Čl.8 
                                               Pokyny pro zpracování nabídky  
 
8.1 
Způsob zpracování nabídky 
 
Nabídku podá uchazeč v písemné formě v souladu s formálními podmínkami zadavatele uvedenými 
ve výzvě k podání nabídky, a to včetně požadovaného řazení nabídky. 
 
Celá nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce, není-li některý doklad v českém 
jazyce, musí být předložen rovněž jeho úřední překlad do českého jazyka. Povinnost připojit 
k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce. 
 
Návrh musí být kvalitním způsobem vytištěn tak, aby byl dobře čitelný, bude (včetně příloh) svázán 
či jinak zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a přelepek 
s razítkem dodavatele), a to i v případě podání nabídky v kroužkovém pořadači. Nabídka nesmí 
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 
 
Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku. 
 
Nabídka musí být podána v jedné uzavřené obálce, s označením názvu „Dodávka ultrazvukových 
přístrojů střední výkonnostní kategorie pro RDG“ – NEOTVÍRAT 
 
Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. 
 
8.2 
Požadavky na jednotné uspořádání nabídky:   
 

a) titulní list nabídky – identifikace uchazeče, 
 
b) krycí list nabídky, (uchazeč závazně použije vzor – příloha č. 1 Požadavků a podmínek pro 

zpracování nabídky), 
 
c) technická specifikace nabízeného přístroje, podepsaná oprávněnou osobou uchazeče 

v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského 
zákoníku,  

 
d) návrh kupní smlouvy, včetně přílohy technické specifikace nabízeného přístroje – 

podepsaný oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či 
fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku, 

 
e) pozáruční servisní podmínky, 

 
f) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů 

 
g) čestné prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího 

smluvního vztahu, 



h) prohlášení o počtu listů nabídky. 
 

      Čl. 9 
                                                  Kvalifikace uchazečů 
 

Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem: 
 

9.1 
Rozsah kvalifikace  
 
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: 
      

a) základních kvalifikačních předpokladů 
 
b) profesních kvalifikačních předpokladů 

 
c) technických kvalifikačních předpokladů 

 
9.2 
Prokazování splnění kvalifikace 
 
9.2.1 Základní kvalifikační předpoklady 
 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč : 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti,podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak 
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

  
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž  vedoucí této organizační složky; tento základní 



kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k )zemí České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů, 

 
e) který není v likvidaci, 

 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele, 

 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místo 
podnikání či místa bydliště dodavatele,  

 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč 
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající  za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 

v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a    
 

l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem 
akcií vyšším než 10% 

 
Uchazeč k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše předloží 
Čestné prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem 
jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. 
 
Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje všechny příslušné základní 
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. 
 
9.2.2 Profesní kvalifikační předpoklady 
 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 



 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či z jiné obdobné evidence, pokud je 

v ní  zapsán, 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci, 

 
9.2.3 Technické kvalifikační předpoklady 
 
Splnění technických předpokladů prokáže uchazeč předložením: 
 

a) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením 
jejich rozsahu a doby plnění;  

 
      Čl.10 
                                                    Další požadavek zadavatele 
 
10.1 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil čestné prohlášení o tom, že souhlasí se 
zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (kupní smlouva, servisní podmínky 
vážící se k předmětu plnění), které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se 
způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. 
 
 
10.2 
Pozáruční servisní podmínky 
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil cenovou kalkulaci za pozáruční servisní 
podmínky. 
 
Uchazeč uvede částku bez DPH, která je součtem za 2 hodiny práce technika + cestovní náklady 
z místa servisního střediska uchazeče do místa plnění a zpět + veškeré další náklady, kterou uchazeč 
standardně účtuje za provedení BTK (např. paušální částka za přípravu technika, částka za čas 
strávený na cestě, částka za vystavení protokolu o BTK, aj.) 
 
Neprokázání splnění kvalifikace dle Čl. 9 a dalšího požadavku zadavatele dle Čl. 10  bude mít 
za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 
 
 
      Čl. 11 
                                                         Pravost a stáří dokladů 
 
11.1 
Zadavatel stanovuje, aby uchazeč předložil všechny zadavatelem požadované doklady v prosté 
kopii. 
 
11.2 



Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů. 
 
 
      Čl. 12 
                                                             Variantní řešení 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení 
 
 
      Čl. 13 
                                    Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
 
Dodatečné informace k výzvě k podání nabídky je možno podat pouze písemně na adresu 
zadavatele : Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 40/440, Praha 9 
 
 
      Čl. 14 
                                                Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
Místem pro podání nabídek je : Poliklinika Prosek a.s. 
        Lovosická 40/440 
                                                   Praha 9 
 
Nabídky je možno podávat každý pracovní den v době od 8,00 – 13,00 hod. do podatelny nebo 
doporučeně poštou na shora uvedenou adresu tak, aby doručení bylo uskutečněno nejpozději do 
12,00 hodin dne 30.1.2012. 
 
Nabídky, které budou doručeny na shora uvedenou adresu po termínu stanoveném pro podání 
nabídek, nebudou zadavatelem otevírány a budou uchazečům vráceny. 
 
 
      Čl. 15  
                                                 Otevírání obálek s nabídkami 
 
Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné. Zadavatel následně zveřejní výsledek zadávacího 
řízení (veřejné zakázky malého rozsahu) na  www.poliklinikaprosek.cz včetně údajů o hodnotách 
parametrů vybrané nabídky (nabídková cena, vybraný dodavatel). 
 
 
      Čl. 16 
                                                  Hodnocení podaných nabídek 
 
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v souladu s kritérií uvedených 
v podmínkách zadávacího řízená. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací 
stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. 
 



Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost 
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 
 
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, 
získá hodnocená nabídka  bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. 
 
Pro číselně  vyjádřitelná kriteria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, 
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 
 
Pro číselně nevyjádřitelná kriteria sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější 
k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí 
takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější 
nabídce. 
 
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení 
nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu 
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek, hodnotící komise stanová pořadí úspěšnosti jednotlivých 
nabídek tak, že jako nejúspěšnější stanoví nabídku, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty vážených 
bodů. 
 
Dílčí kritéria pro hodnocení nabídek jsou uvedena podle stupně významu, který jim zadavatel 
přisuzuje : 
                       Váha 
Kritérium č.1              Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH  50 % 
Kritérium č. 2  Technická úroveň systému     30% 
Kritérium č. 3  Délka záruční doby v měsících    10% 
Kritérium č. 4  Pozáruční servisní podmínky v Kč bez DPH  10 % 
 
Kritérium č. 1 : Celková výše nabídkové ceny 
Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu zakázky v Kč bez DPH 
 
Kritérium č. 2 : Technická úroveň systému 
Zadavatel bude hodnotit technickou úroveň systému uvedenou v technických specifikacích 
 
Kritérium č. 3 : Délka záruční doby v měsících 
Zadavatel bude hodnotit uchazečem navrhovanou délku záruční doby v měsících 
 
Kritérium č. 4 : Pozáruční servisní podmínky v Kč bez DPH   
Zadavatel bude hodnotit výši nabídnuté ceny v Kč bez DPH, kterou uchazeč stanoví následujícím 
způsobem: 
 
Jako parametr „Pozáruční servisní podmínky“ uchazeč uvede částku bez DPH, která je součtem cen 
za  2 hodiny práce technika + cestovní náklady z místa servisního střediska uchazeče do místa 
plnění a zpět + veškeré dané náklady, kterou uchazeč standardně účtuje za provedení BTK 
(např.paušální částka za přípravu technika, částka za čas strávený na cestě, částka za vystavení 
protokolu o BTK, aj.) 



 
      Čl. 17 
                                                             Práva zadavatele  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo : 

- zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit, 
- nevracet uchazečům podané nabídky 
- vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené 

ve výzvě 
- ověřit si informace, uvedené uchazečem v nabídce 

 
 

- uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem 
- náklady spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení veřejné zakázky nebudou zadavatelem 

uchazečům hrazeny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      b) 

                Obchodní podmínky 

 

        Uchazeč předkládá v rámci obchodních podmínek znění návrhu kupní smlouvy, Zadavatel                      

                    požaduje, aby uchazeč dodržel v návrhu stanovené členění a formulace 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 N Á V R H    K U P N Í    S M L O U V Y 
 
     Uzavřené dle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
                                               ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

      Č. I 
                                                             Smluvní strany 
 
Kupující :  Poliklinika Prosek a.s. 
  se sídlem Lovosická 40/440 Praha 9 
  zastoupena předsedou představenstva 
  ing.Jiřím Dufkem 
  IČ : 28495306 
  DIČ : CZ28495306 
  Bankovní spojení : ČS a.s. 
  Č.ú. : 115482329/0800 
  Zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14866  
 
(dále jen kupující) 
 
 
Prodávající :    …………………………….. 
  …………………………….. 
  zastoupený…………………. 
  ……………………………. 
  IČ :………………………… 
  DIČ :……………………… 
  Bankovní spojení………….. 
  Č.účtu…………………….. 
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném…………soudem v ………
  oddíl……….., vložka……………. 
 
(dále prodávající) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Čl. II 
                                                           PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 
 
1.Předmětem plnění kupní smlouvy je dodání a instalace dvou kusů ultrazvukových přístrojů střední 
výkonnostní kategorie pro RDG dle technické specifikace, která je Přílohou č. 1 ke kupní smlouvě. 
 
2. Dodávka je určena pro medicínské prostředí. 
 
Technické vlastnosti zdravotnických prostředků musí splňovat požadavky platné české legislativy 
pro zdravotnické prostředky (zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění 
pozdějších předpisů a s platným nařízením vlády (č. 154/2004 Sb., č. 336/2004 Sb. a č. 453/2004 
Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a musí být současně 
v souladu s harmonizovanými českými normami a ostatními ČSN. 
 
Předmět plnění dále tvoří:  
 

- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestu certifikátů, prohlášení o shodě a jejich předání zadavateli v českém jazyce; 

 
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 

vyhotovení protokolu v českém jazyce; 
 

- zajištění manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu a 
dokumentace údržby, vše v českém jazyce; 

 
- provedení zaškolení obsluhy s vystavením dokladu obsahujícími originály podpisu všech 

zúčastěných pracovníků;  
 

- likvidace obalů a celkový úklid před předáním a převzetím dodávky; 
 

- dodávka do sídla kupujícího 
 

 
      Čl. III 
                                               TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po podpisu kupní smlouvy 
 

Termín ukončení plnění veřejné zakázky: navrhne uchazeč (nejpozději do 31.3.2012 
 
Prodávající se zavazuje, že úpravu těchto termínů uplatní pouze v případě, že dojde ke zpoždění 
dodávky v důsledku nesplnění povinností na straně kupujícího. 
 
Dodávku bude prodávající realizovat do sídla kupujícího: Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440, 
Praha 9 
 

 



      Čl. IV   
                                                         CENA PLNĚNÍ 

 
1.  Cena dodávky v rozsahu této smlouvy (článek II.) a přílohy č. 1 kupní smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez možnosti nárůstu z důvodu 
inflace nebo jiných vlivů nespecifikovaných přímo touto smlouvou takto : 
 
 Cena v Kč bez DPH 
 
DPH 
 
Cena v Kč vč. DPH 
 
(slovy :………………………………) 
 
2. Tato cena je nejvýše přípustná a bude kupujícímu vyúčtována podle skutečně prokázaných 
nákladů na  provedení úplného a bezvadného předmětu plnění této smlouvy. 
 
3. Podmínky umožňující překročení nabídkové ceny :  
 
Překročení nabídkové ceny je možné pouze dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících 
se výše daně z přidané hodnoty. 
 
 
      Čl. V 
                                                       DODACÍ PODMÍNKY 
 
Za kupujícího je oprávněn kontrolou a převzetím dodávky MUDr.Moravcová Eva, tel.  266 010 187 
e-mail moravcova.e@poliklinikaprosek.cz; 
 
 
      Čl. VI 
                                                    PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Lhůta splatnosti daňového dokladu činí 30 dnů. 

 
2. Místem doručení daňového dokladu je Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440 Praha 9 
 
3. Náležitosti faktury 
 
Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené 
nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je kupující 
oprávněn vrátit jej prodávajícímu a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního 
dokladu (faktury) 



5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této 
měně 

 
6. Proti faktuře je kupující oprávněn započítat případné smluvní pokuty, dohodnutou slevu  
 z ceny díla a náhradu škody. 

 
7. Platba za splnění předmětu plnění bude prodávajícímu poskytnuta až po úplném a   
 bezchybném provedení  dodávky a převzetí předmětu plnění kupujícím. Kupující nebude 
poskytovat zálohy. 

 
 

      Čl.VII   
                                                           SMLUVNÍ POKUTY 
 
1. V případě prodlení s dohodnutým termínem dodání je prodávající povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

 
2 Prodávající je oprávněn uložit kupujícímu pokutu v případě prodlení kupujícího s platbou 
podle řádně vystavené faktury dle této smlouvy ve výši 0,05% fakturované částky vč. DPH za každý 
kalendářní den prodlení. Rozhodující je den připsání platby na účet prodávajícího. 

 
3. V případě prodlení prodávajícího s termínem odstranění kupujícím řádně reklamovaných 
vad nebo prodlení s termínem písemného sdělení důvodů, pro které prodávající odmítá reklamované 
vady odstranit, zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny reklamovaného výrobku za 
každý kalendářní den prodlení, nejméně však 1000,- Kč a nejvíce 20% z ceny díla. 

 
4.    Náhrada škody se do smluvní pokuty nezapočítává a lze ji uplatňovat nezávisle na zaplacení  

smluvní pokuty. 
  

         
      Čl.VIII 
                                                  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
 
1 . Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré škody způsobené svou činností na 

majetku kupujícího či jiných osob, dále škody vzniklé porušením povinností vyplývajících 
z obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, technických norem i doporučujících a 
obchodních zvyklostí. 

 
2. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu dodávku v případě, že dodávka nebude splňovat 
jakostní a technické specifikace uvedené v kupní smlouvě. V takovém případě je prodávající 
povinen nahradit vrácený přístroj dodávkou novou, v odpovídající kvalitě. 

 

 

 
      Čl. IX 
                 SPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PRODÁVAJÍCÍHO A PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 



1. Prodávající se zavazuje k řádné dodávce, která bude odpovídat příslušným právním 
předpisům, podmínkám této smlouvy, technickým požadavkům i doporučujícím a obchodním 
zvyklostem. 

 

2. Prodávající splní svůj závazek uskutečněním dodávky v dohodnutém termínu bez vad a 
nedodělků a protokolárním převzetím kupujícím za předpokladu, že dodávka bude odpovídat 
ustanovením této smlouvy. V opačném případě není kupující povinen dodávku převzít. Kupující je 
však povinen předmět plnění  bez vad a nedodělků převzít i před termínem plnění, bude-li k tomu 
prodávajícím vyzván písemně alespoň 5 pracovních dnů předem. Dodávka bude považována za 
skutečně dokončenou odstraněním všech případných vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím 
řízením v místě montáže. 

 
3. Kupující se zavazuje nepoužívat nepřevzatou dodávku nebo její část, nedohodnou-li se 
smluvní strany při přejímacím řízení jinak. 
      
 
      Čl. X 
                                        ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
1. Na předmět plnění podle této smlouvy poskytuje prodávající záruku v délce trvání 
……..měsíců, která začne dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené dodávky, resp. 
dnem zápisu, v němž kupující potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
sestavených komplementů v místě montáže. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá užíváním 
v rozporu se záručními podmínkami, obvyklým užíváním nebo v případě nevhodného užívání.    
 
2. Reklamaci zjevných vad kupující uplatní u prodávajícího při přejímacím řízení nejpozději do 
podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky zápisem do tohoto protokolu.   
  
3. Reklamaci ostatních vad je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného 
odkladu písemně do rukou oprávněného zástupce na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 
4. Kupující má právo požadovat a zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění řádně 
reklamovaných vad po dobu záruční lhůty. Prodávající je povinen vady bezplatně odstranit bez 
zbytečného odkladu.  

  
5. Prodávající je povinen splnit následující ujednání 

   
- odezva servisního střediska do 6 hodin od nahlášení závady, 
- doba nástupu servisního technika na opravu v případě záručního i pozáručního servisu a 

odstranění závady bez použití náhradních dílů do 24 hodin, při nutnosti použití náhradních 
dílů do 48 hodin od nahlášení závady, 

- garance pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace zařízení,     
  

6. Pokud prodávající nenastoupí na záruční i pozáruční opravu ve lhůtě v odstavci 5. tohoto 
článku, je kupující oprávněn dát je odstranit na své náklady tím, že prodávající je povinen uhradit 
mu tyto náklady, zvýšené o 25% jako smluvní pokutu a vedle toho náhradu případné škody, a to do 
14-ti dnů od doručení vyúčtování od kupujícího.    
    



      Čl.XI 
                                               ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
1. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud : 
 

a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo bylo povoleno 
vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
d) kvalita dodávky nebude odpovídat technickým specifikacím a parametrům uvedeným 

v kupní smlouvě, 
e) dojde k neplnění dodávky v termínu uvedeném v kupní smlouvě 
f) dojde k vážnému porušení smluvních podmínek 
g) dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší 

než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 
 

2. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede kupující. Za den odstoupení se považuje den, 
kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smlouvy smluvní strany doručeno druhé 
smluvní straně. 
    
       
      Čl. XII 
                       VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH 
 
1. Dodávka přístroje se stává vlastnictvím kupujícího zaplacením faktury vystavené 
prodávajícím. Prodávající se zaručuje, že vlastnictví přejde na kupujícího bez jakýchkoliv právních 
či jiných vad, jinak je kupující povinen nahradit škodu a další náklady, které mu porušením tohoto 
závazku vznikly. 
    
2. Nebezpečí škody na věcech náležejících do plnění předmětu díla přechází na kupujícího 
podpisem protokolu o předání a převzetí řádné ukončené dodávky bez vad a nedodělků.  
    
 
 
      Čl.XIII 
                                                   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Za kupující je oprávněn jednat ve věcech technických MUDr.Moravcová Eva, tel 26601187, 
e-mail moravcova.e@poliklinikaprosek.cz ;     
   
 Za prodávajícího je oprávněn jednat ve věcech technických……………………tel………… 
 
2. Prodávající uděluje neodvolatelný souhlas se zveřejněním obchodních podmínek na 
www.poliklinikaprosek.cz  
     
3. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran 
ustanoveními obchodního zákoníku.     



4. V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání 
smírem, v případě soudního sporu bude věc projednávána soudem příslušným podle občanského 
soudního řádu. 
     
5. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku, podepsaného 
oprávněnými zástupci obou stran.   
   
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným v této 
smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která 
by tak mohla vzniknout. 
     
7. Přílohou této smlouvy je technická specifikace nabízeného přístroje, zpracované 
prodávajícím na základě technických podmínek stanovených kupujícím.    
     
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a 
prodávající jedno vyhotovení.      
    
9. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.  
   
10. Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne ………………………….                              V…………………..dne 
 
 
 
Za kupujícího:       Za prodávajícího: 
 
……………………………….                                              ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      c) 

                                                      Technické podmínky 

                                                     (technická specifikace) 

 

 

 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Požadavky-specifikace ultrazvukových přístrojů pro RDG 

aplikace 

 

1) Přístroj střední výkonnostní třídy, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku 
a s možností zobrazení na vyšších harmonických frekvencích 

2) Vysoká mobilita přístroje 
3) Možnosti zobrazení :     

• B-mode v základních frekvencích 
• B-mode na harmonických frekvencích 
• Pulzní doppler  
• Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power 

doppler, angio doppler) 
• Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku (B-Flow, Dynamic Flow) 

s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí 
4) Požadované sondy musí být současně širokopásmové a multifrekvenční 
5) Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v  reálném čase 
6) Požadováno je rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase 
7) Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání              i 

různé typy podmínek vyšetřovaného objektu  
8) Monitor přístroje musí být typu LCD TFT s úhlopříčkou nejméně 14“ a bude umístěn na 

pohyblivém rameni umožňujícím libovolný pohyb v ose X,Y,Z 
9) Archivace obrazů na HDD, CD-R, DVD-R, USB Flash paměť  
10) Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie : 

DICOM Verification/Service 
DICOM Print 

        DICOM Storage  
            DICOM Query/Retrieve 
            DICOM Worklist 

11) Paměťová smyčka (cineloop) s možností uložení minimálně 200 obrazů a s možností uložení 
současného uložení 2D + CFM obrazů a spektrální dopplerovské křivky 

12) ZOOM zobrazení s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost využití funkce ZOOM 
v reálném a zmrazeném režimu 

13) Možnost manuálního a automatického měření parametrů spektrálních křivek Vmax, Vmin, 
Vmean, PGmax, PGmin,  PGmean, PI, RI 

14) Možnost sonograficky navigované abdominální punkce či biopsie 
15) Přístroj musí být snadno ovladatelný s přehlednou obsluhou a možností programovatelných 

přednastavení pro různé typy vyšetření a sond 
16) Programové vybavení pro kompletní obecnou ultrazvukovou diagnostiku 
17) Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v ultrazvukové diagnostice 
18) Konektory pro připojení 3 ultrazvukových sond 
19) Dokumentace – černobílý termoprinter 
 

 

 



Ultrazvukové sondy : 

Specifikace pro jeden kus ultrazvukového přístroje 

1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření  v rozsahu 3 – 6 MHz s možností zobrazení na 
harmonických kmitočtech 

2) Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu 5 – 12 MHz (aktivní šíře < 40mm) 
 

3)   Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 6 – 15 MHz, (aktivní šíře >50 mm) 
 
Specifikace pro druhý kus ultrazvukového přístroje  
 
 Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 6 – 15 MHz, (aktivní šíře >50 mm) 
 


