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I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat výrobky kupujícímu 
následujícím způsobem:
Dodávka bude splněna doručením na adresu 
dle požadavku kupujícího, avšak pouze v rámci 
České republiky a Slovenské republiky. Zboží bude 
doručeno smluvním dopravcem prodávajícího. 
Sazby za dopravu a balné se řídí platným ceníkem 
prodávajícího.

2. Konkrétní specifikace výrobků bude upřesňována 
objednávkami kupujícího.

II. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Po obdržení objednávky kupujícího dle ústní nebo 
písemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena jednotlivých výrobků je sjednána dohodou dle 
zák. č. 526/90 Sb. ve výši obsažené v souhrnu cen – 
Ceníku výrobků. Ceny jsou bez DPH a z Evropského 
distribučního centra Kladno/ze závodu GCE, s.r.o. 
Chotěboř.  

2. Prodávající vystaví daňový doklad ve formě faktury v 
den splnění dodávky v případě, že nebude dohodnut 
jiný způsob platby.

3. Kupující je povinen uhradit fakturu v termínu. Fakturu 
je nutné uhradit tak, aby platba byla ve lhůtě splatnosti 
připsána na účet prodávajícího.

4. V případě úhrady více faktur jedním platebním 
příkazem, oznámí kupující prodávajícímu dopisem, 
faxem nebo e-mailem čísla faktur, které jsou tímto 
příkazem hrazeny.

5. Nezaplacení faktury je podstatným porušením 
smlouvy.

IV. ZÁRUKY A UPLATNĚNÍ VAD

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem 
splnění dodávky dle čl. I. bodu 1 této smlouvy.

2. Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruky v 
rozsahu:

- běžné výrobky – 12 měsíců od data prodeje, 
nejdéle však 24 měsíců od data výroby 
- ND /náhradní díly/ -  6 měsíců od data prodeje 

3. Vady, které jsou zřejmé při splnění dodávky, je 
kupující povinen oznámit písemně do 15 dnů od 
dodávky. V opačném případě prodávající za tyto vady 
neodpovídá.

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY / 
POŽADAVKY PLATNÉ PŘI OBCHODU SE 
ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY PODLE 
NAŘÍZENÍ O ZDRAVOTNICKÝCH 
PROSTŘEDCÍCH (MDR)

1. Všeobecné povinnosti distributora

Definice podle MDR:

„Distributorem“ se rozumí fyzická nebo právnická 
osoba v dodavatelském řetězci, jiná než výrobce či 
dovozce, která dodává prostředek na trh, a to až do 
okamžiku jeho uvedení do provozu; 
„Hospodářským subjektem“ se rozumí výrobce, 
zplnomocněný zástupce, dovozce nebo distributor.
Zákazník / distributor si je vědom svých povinností a 
musí po celou dobu jednat v souladu s kapitolou II 
článkem 14 MDR „Obecné povinnosti distributora“.

a)Zajistit, že informace dodávané spolu s výrobkem 
doprovázejí výrobek v původním formátu 
dokumentu nebo jsou zahrnuty v dodávaném 
informačním balíčku.

b)V případě problémů, zejména se jedná o případy 
související s vigilancí:

a.Distributoři a všechny hospodářské subjekty 
budou spolupracovat s výrobcem a orgány, 
aby bylo zajištěno, že je možno provést 
vyšetření kořenových příčin. Výrobce pak 
může rozhodnout o potřebných nápravných 
opatřeních vedoucích k zajištění shody u 
daného zdravotnického prostředku, k jeho 
stažení nebo ke svolávací akci pro příslušný 
zdravotnický prostředek, jak bude v konkrétním 
případě třeba. 

b.Dotčené výrobky budou dány k dispozici 
výrobci na požádání spolu se souvisejícími 
výrobky, jako jsou plynové láhve, ventily a další 
zařízení. 

c)Pro identifikaci v rámci dodavatelského řetězce 
se od hospodářských subjektů, jako jsou dovozci, 
distributoři a zdravotničtí pracovníci, požaduje, 
aby dosáhli odpovídající úrovně sledovatelnosti 
výrobků s výrobci v souladu s kapitolou III 
článkem 25 MDR.
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d)Po dobu 10 let nebo alespoň po dobu 
životnosti výrobku, jak je deklarována, musejí 
být hospodářské subjekty schopny informovat 
příslušný orgán nebo výrobce o:

a.jakémkoliv hospodářském subjektu, jemuž 
přímo dodali nějaký zdravotnický prostředek;   

b.jakémkoliv hospodářském subjektu, který jim 
přímo dodal nějaký zdravotnický prostředek;

c.jakékoliv zdravotnické instituci nebo 
jakémkoliv zdravotnickém pracovníkovi, jimž 
přímo dodali nějaký zdravotnický prostředek.

e)Kromě povinností definovaných pro hospodářské 
subjekty v kapitole II MDR a při zvážení toho, jak je 
výrobek dodáván a používán, zejména při zvážení 
zachování mlčenlivosti v souvislosti s pacientem, 
se očekává následující:

a.Podpora tržních nápravných opatření v 
případě vigilance, jako jsou svolávací akce, 
vylepšení nebo distribuce bezpečnostních 
upozornění, například identifikací dotčených 
uživatelů, formou karantény a vrácením 
podezřelých výrobků atd., jak bude 
požadováno společností GCE

b.Na požádání podpora shromažďování 
klinických a dalších údajů, jakožto vstupu do 
klinického návazného procesu po uvedení na 
trh a dozoru po uvedení na trh
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