SMLOUVA O DODÁVCE
uzavřená podle § 2586 a naši. zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění
mezi:

l.
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb
Se sídlem: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí
1C 71209921
Zástupce ve věcech
smluvních a technických: PhDr. Mgr. Miluše Junova, MHA
tel. číslo: 313
email: reditel@

(dále jen „objednatel")
1.2. Dodavatel:
Název:
Se sídlem:

IČO:
DIČ:

INDUBIAs.r.o.

Milady Horákové , 160 00 Praha 6
28111290
CZ 28111290

Zástupce ve věcech

smluvních a technických: Ing. Tomáš Kóhlerjednatel

tel. číslo: 605
email: tomas.

(dále jen "dodavatel")
Předmět plnění
11.1. Předmětem výše uvedené smlouvy je plnění cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na Dodávku 10 nemocničních ošetřovatelských lůžek pro
ošetřovatelské pokoje Domova seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb.
Jedná se o dodávku nového zařízení ošetřovatelských pokojů Domova seniorů a Domova
se zvláštním režimem. Předmětem je dodávka nových nemocničních ošetřovatelských
lůžek včetně matrací a nočních stoků dle dodané specifikace a dodavatelem nabídnuté
ceny.

Doba plnění
111.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě realizace bude termín plnění zakázky od
podpisu této smlouvy v průběhu měsíce říjnu až listopadu, nejpozději do 15.12. 2019.

IV.
Cena plnění

IV.1. Smluvní strany dohodly cenu dodávky ve výši 456.750, Kč, včetně DPH, bez DPH
je cena 393.000, Kč. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny náklady potřebné
k realizaci a dokončení dodávky. Cenová nabídka tvoří přílohu této smlouvy.
IV.2. Cena za dodávku je stanovena dle cenové nabídky Dodavatele pro celý rozsah
předmětu Dodávky této Smlouvy. V ceně Dodávky jsou zahrnuty veškeré náklady
Dodavatele na realizaci Dodávky, tedy veškeré práce na dodávce, materiál, poplatky,
výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění dodávky.
IV.3. Cena za Dodávku je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není
oprávněna požadovat změnu ceny Dodávky, že si Dodávka vyžádaly jiné úsilí, jiné
náklady, nebo v důvodu, že dodavatel opomněl ve Smlouvě, resp. Cenové nabídce
uvést některé položky, které jsou bezpodmínečně nutné pro a dokončení dodávky.
IV.4. Úpravy nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu
smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Dodavatel provede
tyto úpravy bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se
hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně dodávky dle této Smlouvy. Písemný
dodatek může být uzavřen pouze v souladu s právem veřejných zakázek.
IV.5. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny Dodávky za neprovedené, nebo
nedodané části, a to ve výši ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit, ve výši
ceny neprovedených částí dodávek v místě a čase obvyklé.
v.
Podmínky provádění díla

V.1. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům dodavatele, kteří budou dodávku
realizovat, vstup do příslušných prostor a místností v období realizace dodávky.
V.2. Dodavatel se zavazuje za odborně správné provedení všech montážních prací
v souladu s cenovou nabídkou a požadavky objednatele. Při celé realizaci prací budou
dodrženy všechny příslušné předpisy BOZP.
V.3. Dodavatel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody, které při plnění této
smlouvy svou činností způsobí. Zhotovitel má uzavřenu smlouvu o pojištění hmotné
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.
V.4. Dodavatel zodpovídá za to, že použije materiály v odpovídající ceně a kvalitě.
VI.
Placení a fakturace

VI.1. Objednatel se zavazuje uhradit celkové dokončené dílo dle daňových dokladů
(faktur) vystavených dodavatelem. Přílohou faktury bude vždy zjišťovací protokol se
soupisem všech dodaných součástí dodávky, schválený a podepsaný oběma stranami.
Splatnost vystavené faktury je dohodnuta na 15. den po jejím doručení zadavateli, po
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dokončení všech souvisejících prací. Splatností se rozumí odepsání hrazené částky z účtu
objednatele na účet zhotovitele. Objednatel nepřipouští zálohové platby.

V1.2. Objednatel je oprávněn vrátit vyúčtování do data jeho splatnosti, pokud obsahuje
nesprávné údaje nebo údaje nad rámec zakázky.

V1.3. Faktury jako daňový a účetní doklad budou obsahovat veškeré identifikační údaje
a náležitosti dle obvyklých obchodních zvyklostí a údaje pro daňové účely.
Vil.
Záruka za dodávku

Vil.1. Dodavatel zaručuje, že celá dodávka bude mít vlastnosti podle právních předpisů
a vlastnosti obvyklé pro dodávku tohoto druhu, a to od předání dodávky po úhrnnou dobu
24 měsíců na celou dodávku.

Vil.2. Dodavatel zaručuje, že dodávka bude mít vlastnosti vyžadované platnými právními
předpisy a vlastnosti obvyklé pro dodávku tohoto druhu.
V11.3. Dodavatel neodpovídá za vady dodávky vzniklé nevhodným užíváním dodávky,
včetně mechanického poškození, nebo poškození v důsledku živelné události.
V11.4. Objednatel je povinen reklamaci vady dodávky uplatnit u zhotovitele prokazatelně,
tj. písemně, nebo emailem a bez zbytečného odkladu.
Vlil.
Smluvní pokuty
Vlil.1. Objednatel zaplatí dodvateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za
každý den prodlení s opožděnou úhradou ve lhůtě dle či. VI.1.smlouvy.
V111.2. V případě prodlení dodavatele s dokončením a předáním dodávky dle či. lil. této
smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez
DPhl za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato výše smluvní pokuty bude použita
i v případě porušení nebo nesplnění jakékoliv povinnosti dodavatele vyplývající z této
smlouvy.
V111.3. Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele
v souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této
smlouvě je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč, a to
za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
V111.4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na
náhradu škody, ani povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
IX.

Odstoupení od smlouvy
IX.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
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1. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného,
přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
2. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení
a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
IX. Dodavatel i objednatel jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy na základě
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

X.
Závěrečná ustanovení

X.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, dodavatel i objednatel obdrží každý
jedno vyhotovení.
X.2. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnou formou.
X.3. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

X.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
X.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu
uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje
podpisy.
X.6. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst.2 obch. žák. pokládají za
podstatné porušení smlouvy, trváli prodlení plnění závazků smluvních stran dle či. 111.1.
a VI.1. déle něž 30 dní.
X.7. Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu
s právními předpisy.

Přílohy:
1. Cenová nabídka firmy INDUBIA s.r.o

Domo^ se'nieni Nové Stra&iset ^

VNcvémStrase^%g^%"A/9
lov se zvláštním režlltiOT

za ob/édnatele
//



PhDr. Mgr. Miloše Junova, MHAředitelka
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V Praze dne

V
Ing. Tomáš Kóhlerjednatel
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. veřejná zkazka malého rozsahu
Dodávka 10 nemocničních ošetřovtelských lůžek

iNázev zakázky:

2. Základní identifikační údaje
2.1. Zadavatel

iDomov seniorů nové Strašeci, oskytovatel sociálnixch služeb

Nézev:

Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašeci

Sidlo:_

C:
71209921

DIČ:

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: |PhDr Mgr Miluše Junova, MHAředitelka
Kontaktní osoba:

Mgr. Bohumil Knobloch

606026013

Tel./fax:

knobloch_b@seznam,cz

lEmail:

2.2. Uchazeč
Název:

INDUBIAsro.

Sídlo/misto podnikání:

[Milady Horákové 42/127. 160 00 Praha

iTel./fax:

lEmail:

I

6:_

28111290

DIČ:

CZ28111290

Spisová znatka v obchodním reistfiku:

166500

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

ng Tomáš Kóhler

Kontaktní osoba:

ng. Tomáš Kohler

Tel./fax:

Email:
3. Nabídková cena
Cena celkem bez DPH:

Samostaúié DPH (sazba 15%):

393 000,

46 950,

Samostatně DPH (sazba 21 %): | Cena celkem víetné DPH:

16800,

4. Ména, ve Které je naBidkova cena v bodu 3. uvedena
CZK

5. opravnéna osoba za ucnazeíe jednat
'odpis oprávnéné osoby
'Kul, jméno, pfgmenl

lna Tomáš Kohler

unkce

lednatei

456750,.

;

indubiQ

Produktový list: VIGOROUS 11

^,.""J»:' •:, .,''.;;!,lt.

«fe».^^ifc(::""

W^lfrfe.

Platný k 10.10.2019

VIGOROUS 11  lůžko pro nemocniční a ošetřovatelskou péči 90101137
Ložná plocha z plastových dílů, plně odnímatelných pro snadné čištění

Dělené plastové postranice pro maximální bezpečí pacienta, sklopné, s chráněným ovládáním na každé postranici
Postranice l čela vyrobená bezspárovou technologií s aretací proti nechtěnému polohování
90x200 cm
102 x 221 cm
''••<!40 cm elektricky, min.poloha nad

Li!

tíhrtb'^

25cm
250kg

fcB.'sa^i

^s

;^, 012'elektricky ...:!fe^

[LÍS^S

1

l";
ífr

'•ss%

t»

4*100 mm samostatně bržděné

zádový (068*) + stehenní (025°) dn|
elektricky, lýtkový (015°) manuálněg
4dílná, plastová, odnímatelná
dělené plastové sklápěcí postranlce 1
s indikátorem náklonu

ťal»

Součástí dodávky je baterie, lůžko bez baterie
nesplňuje normu EN 60601252:2010 !!

^

i

odnímatelná, plastová s aretací
s mezerou pro ha'dice

s Bttíky

'}

: "urologických sáčků, držák^
BĚÍsluSensísa.

..ť
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VybaiHmfstemhu

C

'SňSí

Mtaf

'"•^w^á^

CPR funkce, držáky příslušenství,
hrazda s hrazdičkou, síť
^y<?litelnýz2pti
vzorfifl
*%.'~Ť
pacientský ovladač
s přednastavenými polohami a
magnetickým zámkem

f
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C
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r
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Provedení Standard: 90101137, M2, M3, Y3, KS, B5,T16, ČI lock, El, W2

(hlady Horftei»(4Ž/U7, ÍWWWb

«42060S4l9S9Ž

ltifo< ntlublMs

^yfflŘaW»,n
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Možné dekory lůžka

o

^ .''
A

ar atinunn • •.n UPJUTIB

A

Plně elektrické nastavení

CE certifikovaný produkt

OBirrwnc

•.U tUBUMtl

Antibakteriální povrchová
úprava

»11 OfUUN
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Aretace čel

Mezery pro vedení lůžka

•N"W^A:

Nárazová kolečka

«

l

Bezpečná aretace postranic Hrazda s hrazdičkou

<1

Všechny fotografie v produktovém listu mají pouze informativní charakter. Přesná specifikace, jakož i barevné provedení
lůžka, provedení brzdového systému, ložné plochy, motorizace, rozměrů a ovladačů jsou předmětem úpravy dle přání
každého klienta. Lůžko v tomto produktovém listu je plně přizpůsobeno potřebám a požadavkům zadavatele. Výrobce
deklaruje, že výše uvedené specifikace lůžka je schopen splnit, garantovat a vyrobit plně v souladu se všemi platnými a

požadovanými normami zejména EN 60601252:2010 bez výhrad.
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Nemocniční matrace z PUR pěny JOSEPH:
Platná k 10.10.:2019
Nabízíme Vám nemocniční nemocniční matraci nejvyššího standard JOSEPH
Technická specifikace

n..
St^''

T: 900x2000x140 mm „JI

MaWál

PUR pěna, křes prořez matrace
se zesílenými boky

lir. stupeň : ^Q
5 zón

"^ 230^ ,„,
Ano

•B!!Wó,dĎLAJ<rytílégCtti
Ano

Aha •"tM<Min
modrá

.Ano

II

Ano

»^n^

\

I'l

(—(NOUBIA t.r.o.—T
»<torf» Naříkal 42/ir». ^nlf •

NU^Hflii»k^45^Uffi!>t|51<??»aha

+42a«S4t95*>2

tofifhNteWaja

wwwjadDblaxa

Technická specifikace:
Stolek s jídelní deskou MEAL201
Platná k 10.10.2019

Čestně prohlašujeme, že uvedená technická specifikace níže uvedeného nemocničního stolku s jídelní deskou MEAL201  označení

výrobce 90105201  odpovídá specifikaci poskytnuté výrobcem a je pravdivá a úplná.
* MtALZUl

Nemocniční stolek s jídelní deskou
0 75 mm, dvě bržděná, dvojitá

.Kpyový,oboustranný, bílý lakovaný práškovou barvou's^pSfffS

Výškově stavitelná pomocí plynové pružiny 70110 cm,nosnost 7kg
it">NáStavltelná v Stí polohách •^^B^
ABS plaát se zvýšeným okrajem, rozměr 60*34 cm

Zásuvka, nika,Atolek (s prostorem naPETJaíj^y)^
Ano, uzamykatelné l klíčem

^.^Wybezpecno&tí + držák ručníku ""l
Integrovaný
3'tándardRAL9002

t;

Fotografie stolku v přiloženém souborupouze informativní bude v provedení s ABS deskou a jídelní deskou
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