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nÁnncovÁ ruprtí sM LoUVA

pod|e zák' č.8g/zo12 Sb., občanskéhozákoníku, v p|atném znění

Kupující:
Se síd|em:
|Č:
D|Č:
Bankovní spojení:
Čís|oúčtu:
Zastoupena:

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Korunní 98, 10]" 00 Praha 10
00638927
Czoo638927
Komerčníbanka, a. s., pobočka Praha 2
2743oo51'/oLoo
MUDr. Petrem Ko|ouchem, MBA, ředite|em
v obchodním rejstříku
Příspěvková organizace zřízená h|avním městem Prahou, nezapsaná
(dá |e ja

ko,,kupující..)

d

Prodávající:
Se síd|em:
lČ:
D|Č:
Bankovní spojení:
Čís|oúčtu:
Zastoupena:

MEDIVET INTERNAT|ONAL s.r.o.
Konojedská ].9, 100 00 Praha 10
25106058
cZ251.06058

Česká spořite|na a.s.
286569349/0800
|ng. Jan Daňhe|

50093
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí|u C, v|ožce
(dá |e ja ko,,

prodávající,,)

a roku tuto rámcovou kupní sm|ouvu (dá|e jen,,sm|ouva..) na zák|adě
povrchů,,, které je vedeno pod
výběrového řízení pod názvem ,,Prostředky pro desinfekci pomůcek a
uzavírajídá|e uvedeného dne, měsíce

č.: P16VO00OIo27 na profiIu zadavate|e.

čl. r

pŘeouĚr sMLoUVY
zavazuje na zák|adě objednávek dodávat
pro dezinfekci pomůcek a povrchů, které jsou
kupujícímu a převádět na něj v|astnické právo k prostředkům
jen ,,zboŽí,,)' Pří|oha č. 1je nedí|nou součástísm|ouvy.
specifikovány v pří|oze č. 1této sm|ouvy (dále

1',t, Prodávající se touto sm|ouvou a za podmínek v ní sjednaných

převzít a zap|atit za
1''z, Kupující se zavazuje zbožídodané v sou|adu s touto sm|ouvou a objednávkou

něj

sjednanou cenu d|e čl. 2 této sm|ouvy.

této smlouvy
1..3. Prodávající se dá|e zavazuje spo|ečně s dodávkami zbožírea|izovanými na zák|adě
a jednot|ivých objednávek poskytnout kupujícímu:

o
o

1''4

Dopravu do místa předánízboží
Ba|né

prodávajícího konkrétní množství
V důs|edku této sm|ouvy nevzniká kupujícímu žádná povinnost objednat u
pouze takové množstvízboží,které si u prodávajícího objednal podIe

zboží.Kupující je povinen odebrat
svých

potřeb

1
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Čl,z
xuptví cENA
2.1..

2.2.

Sm|uvní strany

si

sjednávají,

že kupní cena každéjednot|ivé dodávky bude stanovena na

zák|adě

jednotkových cen zbožív Kč bez DPH, které jsou uvedeny v pří|oze č. 1 této sm|ouvy.

Jednotkové cenY zbožíbez DPH jsou konečné,úp|néa nejvýše přípustné po ce|ou dobu účinnostitéto
sm|ouvy a zahrnujíveškeré příméi nepřímé nák|ady související s rea|izací dodávky zbožíd|e této sm|ouvy.
K cenám bude připočtena DPH ve výši d|e p|atných právních předpisů. Cenu včetně DPH je možno změnit

případě, že v průběhu reaIizace dodávek zbožídojde ke změnám daňových nebo jiných
|egis|ativních předpisů, které mají v|iv na cenu' V důs|edku změny sazby DPH není nutno ke sm|ouvě

pouze

V

uzavírat dodatek.

čl. E
pooruílvrv
A
FAKTURAčruí
PLATEBNí
5.1.

Kupní cenu jednot|ivých objednaných dodávek zboŽí (dí|číchp|nění) stanovenou dIe č|.2 smIouvy včetně
DPH se kupujícízavazuje uhradit na zák|adě faktury vystavené prodávajícím vždy po dodání objednaného

zbožía jeho protoko|árním převzetí kupujícím. Pří|ohou faktury bude vždy kopie dodacího Iistu
podepsaného zástupcem

kupujícího.

'

3.2.

Faktury vystavené prodávajícím jsou sp|atné na účetprodávajícího, který je uvedený v záh|avítéto smIouvy,
a to do 30 ka|endářních dnů od data doručenífaktury do sídla kupujícího. Připadne-|i doba sp|atnosti na den
pracovního k|idu (tzn. na státní svátek nebo ostatní svátek, sobotu či nedě|i) nebo na den, který není
bankovním pracovním dnem, posouvá se doba sp|atnosti na nejb|ižšínás|edujícípracovní den'

3.3.

Došlé faktury musí nejen sp|ňovat všechny zákonné ná|ežitosti, a|e musí obsahovat ve vztahu k p|něnívěcně
správné údaje a musí na nich být uvedeno čís|otéto smlouvy a čís|opřís|ušnéobjednávky. Faktury musí být
doručeny na adresu: Zdravotnická záchranná sIužba h|. m. Prahy, Korunní 98, ].0]. 00 Praha 10. V případě,
žefaktura nebude obsahovat některou ze zákonných nebo vtéto sm|ouvě sjednaných ná|ežitostí,nebo
nebude obsahovat věcně správné údaje, má kupujícíprávo vrátit ji zpět k opravě. oprávněným vrácením

faktury se rušípůvodní|hůta její spIatnosti a doručenímopravené faktury kupujícímuzačínáběžet nová
lhůta spIatnosti.

3.4.

K

vyrovnání závazku kupujícího dojde odepsáním přís|ušnéčástky z jeho účtuVe prospěch účtu

prodávajícího.
Čl. q

DoBA A MísTo PLNĚNí

4.1'.

Prodávající se zavazuje dodávat veškeré zbožínejpozději do 5 pracovních dní od doručeníobjednávky
prodávajícímu. objednávky budou kupujícímzasí|ány e|ektronicky na adresu kontaktníosoby prodávajícího.
Každá objednávka bude obsahovat požadovaný druh a množstvízboží,jednotkovou cenu a ce|kovou cenu
dí|číhop|nění. Přijetíobjednávky je prodávající povinen kupujícímu obratem zpětně potvrdit.

4.2' Zbožíbude

v

až 16:00 hod.) na adresu pracoviště kupujícího
termínu dodání prodávající sdě|í te|efonicky nebo
Braník.
Upřesnění
e|ektronicky kontaktní osobě kupujícího - viz odst. 6.4. této sm|ouvy'
dodáváno

pracovních dnech (8:00

Nad Ma|ým mýtem 1'402/2, Praha 4

4.3'

V případě,

že prodávající bude některou část dodávky pInit prostřednictvím subdodavateIe,

odpovídá

za pInění dodávky prodávající a veškerézá|ežitosti související s dodáním tohoto zbožíbudou

se

subdodavateIem řešeny prostřednictvím prodávajícího.

(t

r\

,,V,

lt*

čt. s
pŘgcnoo vl-Rstlvlctví

5.1.

potvrdí jeho převzetí
V|astnické právo ke zboŽí a nebezpečíškody na zbožípřejde dnem, kdy kupující
pravid|ech územních
na dodacím listě' Kupujícíve smys|u 5 27 odst. 4zák.č.z5ol2ooo Sb., o rozpočtových
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, nabývá zboŽí do v|astnictví svého zřizovate|e.

čI. s

PoVlN NosT| PRoDÁVruícítto A KUPUJícíHo

6,1''

jednot|ivých objednávek, řádně,
Prodávající je povinen dodat zboŽí v požadovanémdruhu a množstvídle
povinnost je
včas a bez vad, do místa pInění, za dodržení podmínek stanovených touto smIouvou. Tato
zajištěna smIuvní pokutou stanovenou nížev odst. 10.1. této sm|ouvy.

6.2.

které budou odpovídat
Kupujícíse zavazuje potvrdit dodací |isty za řádně a včas uskutečněnédodávky,
dodacího |istu, že
podmínkám této sm|ouvy a objednávky a dá|e se zavazuje, pokud dojde kpodpisu
Každá ze
sm|ouvou.
touto
podmínek
stanovených
dodávku v něm uvedenou uhradí d|e p|atebních
smIuvnímistranami.
podepsaný
oběma
stran si ponechá jeden výtisk dodacího IistU, kteni bude
smIuvních

6'3.

při převzetí vady, není kupující
Dodané zboŽí dle této smIouvy a jednotIivé objednávky, které vykazuje
písémně
povinen převzít. Tuto skutečnost, jakož i přesný důvod odepření převzetí zbožízástupce kupujícího
zaznamená na dodacím |istě'

6,4,

vyřizovat případné
Za kupujícího jsou zmocněny přebírat dí|čídodávkyzboŽí, potvrdit dodání zboŽíbez vad a
reklamace tyto kontaktní osoby:
Ilona Hamouzová, vrchnísestra (te|.: 2444o1.545,724224594, e-mai|: iIona.hamouzova@zzshmp'cz).
Eva Vo|ejníková, oblastní sestra (te|,:244

4oI545,725 567 635, e-mai|: eva.vo|einikova).

Kontaktní osoby za prodávajícího pro objedn ání zboŽí a vyřízení případné rek|amace:

Martina Kandová, odbytová referentka (te|.:274822I58,775 656 406, e-mai|.: medivet-odbyt@vo|ny.cz).
Romana Taulová, učetní(te|.:274771.82o, e-mail: medivet-odbyt@vo|ny.cz)'
neprodleně
V případě změny kontaktních osob nebo změny jiných kontaktních údajůbude tato skutečnost
a prokazate|ně sdělena druhé smIuvní straně.

6.5.

V případě, že zásobník na zvlhčenédezinfekční utěrky z netkané texti|ie (pří|oha č. 1 sm|ouvy) nebude
pak
možné umístit do současných pevně nainsta|ovaných kovových držákův sanitních vozid|ech kupujícího,
kovových
přeinsta|ování
stávajících
a
dodání
nák|ady
se prodávajícízavazuje kupujícímu zajistit na své
držákův sanitních vozid|ech kupujícího v počtu 60 kusů.

Čt.l

JAKosT, PRoVEDENí oenL A BALENí zBoŽí, D9KLADY KEzBoŽí

7.1'. Prodávající proh|ašuje, že dodané zbožíje způsobi|ékužitívsou|adu jeho určením,že splňuje veškeré
pouze nové (nepoužité,
hygienické, zdravotnické a technické normy a že bude kupujícímudodávat
originální) zboží.

7,2,

Prodávající je povinen dodat zbožíkupujícímuřádně a vhodně zaba|ené tak, aby během přepravy nedošlo
před potvrzením jeho
k jeho poškození.BaIení zbožívšak nesmí jakkoli omezit právo kupujícího si zboží
převzetína dodacím Iistě prohlédnout, či ověřit jeho kvaIitu.

7.3.

jazyce.
K dodanému zbožíbude při|ožen návod k použitív českém

ll

u['

r\\

IrŮ"
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čl. s
VADY zeoŽí

8.1.

Vady zbožíbudouposuzovány pod|e 5 2099 až2II2zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, nestanoví-|i
s tímto zákonem jinak.

tato smIouva v sou|adu

8.2.

Bude-|i dodané zbožívykazovat před převzetím kupujícím vady, zavazuje se prodávajícídodat kupujícímu
bezvadné zbožístejného druhu a množství. Zboží,které bude vykazovat před převzetím vady, se považuje
za nedodané.

čt. g

zÁnučruíPoDMíNKY
Prodávajícíposkytuje kupujícímu záruku za jakost zboží,atonejméně podobu 24 měsícůod předánízboží.
9.2.

9.3.

Záruční doba počínáběžet ode dne převzetídodaného zbožíkupujícím.Zbožíjeurčeno k jednorázovému
použití.

Při upIatnění rek|amace (písemně, faxem nebo e|ektronicky) je kupujícípovinen uvést, v čem spatřuje
vadnost dodaného zboží.UpIatňuje-|i kupujícírek|amaci vadného zbožíu prodávajícího, má se za ,to, že
požaduje jeho výměnu za bezvadné, neuvede.|i v rek|amaci jinak, nebo nedohodnou-|i se sm|uvnístrany
jinak. Prodávající je povinen dodat kupujícímunové, bezvadné zbožíve Ihůtě 5 ka|endářních dnů
od doručenírek|amace, pokud nebude dohodnuto jinak.

9,4.

Prodávajícíje povinen nejpozději do 48 hodin po obdrženírek|amace vadného zbožípísemně (faxem nebo
eIektronicky) oznámit kupujícímu, zda rek|amaci uznává či neuznává' Pokud tak neučiní,má se za to,
že rek|amaci uznává.

9.5.

Neshodnou-|i se sm|uvní strany v otázce uznate|nosti rek|amace, nese nák|ady na odstranění rek|amované
vady v těchto sporných případech prodávající až do případnéhorozhodnutí soudu. Prokáže-|i se, že
kupujícírek|amova| neoprávněně, je kupujícípovinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvis|osti s
odstraněním vady vznik|é nákIady.

9.6.

Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznik|a vadným pIněním, a to V p|né výši.
Prodávající rovněž kupujícímu uhradí nák|ady vznik|é při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

čl. ro
sMIUVNí PoKUTY
1.0.].. Sankce za prod|ení s dodáním zboží:

V případě,

že prodávající porušípovinnost dodat kupujícímuzbožídle této smlouvy a

objednávky,

tj. v objednaném množství a druhu, řádně, včas, bez vad a na sjednané místo p|nění, můžekupující up|atnit

vůčiprodávajícímu sm|uvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny daného dí|číhop|nění bez DPH za každý i
započatý den prodIení' UpIatněnou smIuvní pokutu je kupující oprávněn započístna poh|edávku
prodávajícího na kupní cenu dle této smlouvy, a to současnou i v budoucnu vznik|ou. Vznikem povinnosti
hradit smIuvní pokutu ani jejím zapIacením není dotčen nárok kupujícíhona náhradu škody v pIné výši ani
na odstoupení od této sm|ouvy.

]-0.2. Sankce za prod|enív p|acení:
V případě, že kupujícínezap|atířádně a včas fakturu zazbožíd|e čl. 3, odst. 3. 2. této smIouvy, je prodávající

oprávněn požadovat po kupujícím zap|acení sm|uvní pokuty ve výši o,o5 % z d|užnéčástky (bez DPH)
za každý započatý den prod|ení. Sm|uvní pokuta nahrazuje úrok z prodlení. Sm|uvní pokuta je sp|atná do 14
ka|endářních dnů od doručenípísemnévýzvy k zap|acení.
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čl. rr
rnvÁru í n u roručrru í snnlouw
11.1. Tato smIouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 48 měsícůode dne nabytíjejíúčinnosti.Před tímto
termínem sm|ouva zaniká v případě, že objem dodávek zbožídosáhne ce|kové výše 1. ooo. ooo Kč bez DPH.
1.1.2. Sm|ouvu |ze před up|ynutím doby jejího trváníukončit:
na zák|adě písemné dohody obou sm|uvních stran,

-

-

odstoupením jedné ze smIuvních stran v případě porušenísm|ouvy druhou smIuvní stranou d|e
podmínek zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž kupujícíje oprávněn od sm|ouvy odstoupit
okamžitě, tj. s účinkyod doručeníoznámení o odstoupení prodávajícímu, v případě, že prodávající
dvakrát po sobě nedodaI zbožívmnožstvía/nebo druhu d|e objednávky, řádně, včas a/nebo
na sjednané místo p|nění.

písemnou výpovědí učiněnou kteroukoIiv ze smIuvních stran i bez udání důvodů,přičemž{povědní
Ihůta činí2 měsíce a počínáběžet od prvního dne měsíce následujícího po doručenívýpovědi druhé
smIuvnístraně.
Čl. tz

VYššíMoc
]'2.1. SmIuvní strany neodpovídajíza porušenísvých povinností d|e této sm|ouvy, pokud bylo způsobeno
oko|nostmi vy|učujícímiodpovědnost - zásahem vyššímoci. Vyššímocí se rozumítakové udá|osti (překážky),
které nasta|y po vzniku závazku, nezávis|e na vů|i přís|ušnésm|uvní strany, mají mímořádnou povahu, jsou
neodvratiteIné, nepředvídateIné, nepřekonateIné a bráníobjektivně sp|nění závazkú dIe této smIouvy (např.
vá|ečný stav, občanské nepokoje, požár, záp|avy, epidemie, karanténníopatření, zemětřesení, sesuvy půdy,
teroristický útok apod.). P|nění se nepovažuje za nemožné,jest|iže je ho možno provést za ztíŽených
podmínek, s Většími nák|ady nebo až po sjednaném čase. Jest|iže udá|osti vyššímoci nastanou, je dotčená
sm|uvní strana povinna neprod|eně informovat druhou sm|uvní Stranu o povaze, počátku a konci udá|osti
vyššímoci, a není-|i oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna bezodk|adně takové oznámení
písemnou formou dop|nit. Termín p|nění přís|ušnéhozávazku se vtakovém případě prod|užuje o dobu

trvánívyššímoci, smIuvní strana, která se odvo|ává na vyššímoc, je však povinna provést veškerá opatření,
aby překážky způsobené vyššímocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky d|e této
sm|ouvy mohly být ná|ežitě p|něny.

čl. rg
zÁvĚnrčruÁ USTANoVENí
13.].. Práva a povinnosti touto smlouvou výsIovně neupravené se řídípřísIušnými ustanoveními zák.
č, 89/2oL2 Sb., občanskéhozákoníku, zejména o smIouvě kupní (s 2o79 a nás|.), v pIatném znění, zák. č.
t37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména o rámcové sm|ouvě, vp|atném znění, jakožto i da|šími
právními předpisy Českérepubliky

13.2. Tuto sm|ouvu |ze měnit a dop|ňovat pouze formou písemných vzestupně čís|ovanýchdodatků podepsaných
k tomu oprávněnými zástupci obou smIuvních stran, pouze však v zá|ežitostech, které neby|y předmětem
zadání veřejné zakázky pod názvem,,Prostředky pro desinfekci pomůcek a povrchů...
13.3. SmIuvní strany proh|ašují, že skutečnosti uvedené v této smIouvě nepovažujíza obchodní tajemství
ve smys|u $ 504 zák. č.89/2oI2 Sb., občanskéhozákoníku, a udě|ují svoIení k jejich užitía zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv da|ších podmínek.

i[t

,$'
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13.4. Tato sm|ouva nab'ývá p|atnosti a účinnostidnem, kdy ji podepíšíobě
sm|uvní strany. Smlouva je vyhotovena
ve dvou stejnopisech , z nichž každá smIuvní strana obdržípo jednom vyhotovení.
13.5. Smluvnístrany prohIašují,že sismIouvu přečet|y, že rozumí jejímu obsahu
a stímto obsahem souhIasí, což
stvrzují svými v|astnoručními podpisy.

13.6. Nedí|nou součástítéto sm|ouvy je její pří|oha:
Pří|oha č. 1: Specifikace a ceník zboží

V Praze dne
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MUDr. Petr Kolouch, M
řediteI
Zdravotnická záchranná s|užba
m. Prahy

v Praze
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Za prodávajícího:

@ffiyv
lng. Jan Daňhe|

jednatel

MED|vET Internatíonal, s.r.o.

Konojedská 19, Praha 1o
Te|'/Íax: 274 771 82o
tel: ZT4 82A 1SB
IG: 25106058, DlČ: C2251 060..
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Pří|oha č. 1

Specifikace a ceník předmětu plnění

pro veřejnou zakázku ma|ého rozsahu na dodávky pod názvem
,,Prostředky pro desinfekci pomůcek o povrchů,

počet utěrek
předmět plnění

jednotkovó cena (v Kč za ks - bolení)

v 1 rolÍ

nózev/označení

a ubrousků
v 1 balení

bez DPH

Zv|hčenédesinfekční
utěrky z netkané

textilie (role)

Zásobník na zv|hčené
desinfekčníutěrky
z netkané textiIie

CLINELL universal/

225 ks

].80,00 Kčlks

2I7,80 Kč/ks

10 Kč/ks

12,10 Kč/ks

1ks

90 Kč/ks

L08,90 Kč/ks

200 ks

172,oo Kč/ks

208,12 Kčlks

Uni-clin 225
náhradnínáp|ň
uc-473

Prázdný kbe|ík na
utěrky cL|NELL
universal / Uni-clin

s DPH

1ks

225
Kovový drŽák na

zásobník pro zv|hčené
desinfekčni utěrky
z netkané textiIie

Závěsný drátěný

držák, Uc-477

Z',lhčenédesinfekční
;brousky z netkané

CLINELL universal/

text ilie

Uni-clin 200

uc -472

označeníUC-47o,

UC-473

=:

1)

Utěrky jsou určeny k použitína plochy a předměty

ano

2)

Ro|e s perforací pro snadné odtrhávání

ano

3)

Neobsahují a|koho|y jako účinnou|átku, rozměrv min. 25 x 25 cm

Ano, neobsahují aIkohoI
rozměr 26 x 25 cm

lJ{i
1

\,"

NY

v

4)

Nejsou při běžnem užitÍŽirave

5)

Výrobek není k|asifikován jako nebezpečná |átka pod|e mez.
Přepravních pravide|: IMDG námořní, ADR silniční,R|D že|ezniční,
IcAo/|ATA Ietecká

6)

Desinfekce není nebezpečná podIe zák. č.350/2011 Sb., o
chemických |átkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), směrnic Rady 67 /548 EHS a 1999/45lES

Ano, nejsou žíravé
Ano, výrobek není k|asifikován

jako nebezpečná |átka

Ano, není nebezpečná pod|e zák.
č,35o/201'1'

a Nařízení1272/2008Es

7|

Jsou bez charakteristického chemického zápachu

L.

ano

MATER|ÁLOVÝ L|sT (splněnípožadovaných parametrů a v|astností)

Biocidnívlastnostidesinf ekční,n*r,rqiii;
:, :, :t .

I

Nabízený typ desinfekčníchutěrek
uvedené poiad avky/pa ra metry
sp|ňuje (ano/ne), údaj/hodnota

Výrobek sp|ňuje normU cSN EN 1'3727 Chemické dezinfekční

1.)

přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitímsuspenze ke
stanovení baktericidní aktívity pro obIast zdravotnictví - Metoda
zkoušenía požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

2)

Výrobek sp|ňuje normu cSN EN 14348 Chemické dezinfekční

ano

Výrobek má min. baktericidní, , fungicidnía částečně virucidníúčinek

ano

přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitímsuspenze ke
stanovení mykobaktericidního účinkuchernických dezinfekčních
přípravků používaných Ve zdravotnictví včetně dezinfekčních
přípravků pro |ékařské nástroje - Metoda zkoušenía požadavky (fáze
2/stupeň 1)

3)

L.

Tvp/označení zv|hčených desinfekčních ubrousků z netkané textiIie: C|ineIl universa! / Uni-c|in 200,

označenívc.47t

2.

1-) Ubrousky jsou určeny k použitína p|ochy a předměty

ano

2)

Řezané, sk|ádané v ba|íčkus p|astovým uzavíracím okénkem

ano

3)

Neobsahujía|koho|y jako účinnou|átku, rozměry min. 20 x 25 cm

Ano, neobsahují aIkohoI
rozměr 20 x 28 cm

/n

Ii

uí

t,l'

2\,
r ',N

f\,v
\

/

4)

Ano, nejsou žíravé

Nejsou při běžnémuŽitížírave

5) Výrobek není k|asifikován jako nebezpečná |átka

pod|e mez.
Přepravních pravide|: IMDG námořní, ADR si|niční,R|D železniční,

Ano, výrobek není klasifikován

jako nebezpečná |átka

IcAo/|ATA Ietecká

6)

Ano,

Desinfekce není nebezpečná pod|e zák. č. 350/2011 Sb., o
chemických |átkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), směrnic Rady 671548 EHS a
1999/45/Es a Nařízení 1'272l2oo8 Es

ne

n

í ne bezpečná

:"'1'ň1i

7) Jsou bez charakteristického chemického zápachu

2.

ano

MATER|ÁLOVÝ L|sT (spInění požadovaných parametrů a v|astností)

:,lLt.,

1)

Výrobek sp|ňuje normU Čsru rru 13727 Chemické dezinfekčnípřípravky
a antiseptika - KVantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení

baktericidní aktivity pro ob|ast zdravotnictví
požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

2)

i

ano

- Metoda zkoušení a

Výrobek sp|ňuje normu Čsru rru 1'4348 Chemické dezinfekčnípřípravky
a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení
mykobaktericidního účinkuchemických dezinfekčních přípravků

ano

používanýchve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro
|ékařskénástroje - Metoda zkoušeníapožadavky (fáze 2/stupeň 1)

3)

Výrobek má min. baktericidní, fungicidní a částečně virucidní účinek

3.
4.

v praze

ano

Zásobník na zv|hčenédesinfekčníutěrky z netkané textiIie je dop|ňkový sortiment.
V případě požadavku kupujícíhobude zajištěno dodání kovového držáku na zásobník
desinfekčníutěrky (do vozideI kupujícího).
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pro zvlhčené

Za prodávajícího:

Ing' Jan Daňhe|
(osoba opróvněnó jednat za uchazeče/prodóvajícího
nebo jeho jménem)
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