
KUPNÍ SMLOUVA

číslo: 6/2022

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

ČR- Hygienická stanice hlavního města Prahy, organizační složka státu

se sídlem: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

právně jednající: MUDr. Zdeňka Shumová, ředitelka

1ČQ: 71 00 92 56

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB Praha

č. účtu: 65825011/0710

kontaktní osoba:

telefon:

fax:

e-mail:

datová schránka: zpqai2i

(dále jen „kupující“)

a

Obchodní firma MASANTA s.r.o.

se sídlem: Dolnocholupická 915/65, Modřany, 143 00 Praha 4

spisová značka: C 65055 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupena: Mgr. Martinem Ladyrem, jednatelem

1C0: 25730533

DIČ: CZ25730533

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2800070591/2010

kontaktní osoba: Mgr. Martin Ladyr

telefon:

e-mail:

datová schránka: ii4keíg

(dále jen „prodávající“)

(dále také společně „smluvní strany“)
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Článek I

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je koupě věci specifikované blíže v čl. II této smlouvy na základě Smlouvy

o centralizovaném zadávání uzavřené mezi Správou státních hmotných rezerv jako Centrálním

zadavatelem a kupujícím jako Pověřujícím zadavatelem a na základě Usnesení vlády České

republiky ze dne 5. ledna 2022 č. 5 k pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost

onemocnění COVID-19 za účelem samotestování zaměstnanců státního sektoru.

Článek II

Předmět smlouvy

1. Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu testovacích sad

antigenních testů Singclean® COVID-19 testovací sada (metoda koloidního zlata) (dále

také „věc“ nebo „testy“, „testovací sady“) v množství, jakosti a provedení dle ujednání této

smlouvy. Dále se prodávající zavazuje kupujícímu předat veškeré doklady potřebné k převzetí

a užívání věci a umožnit mu nabýt k věci vlastnické právo. Kupující se zavazuje věc

protokolárně převzít, a to pouze ve stanovené jakosti, množství a provedení a zaplatit kupní

cenu.

2. Prodávající nesmí dodat větší nebo menší množství věci, než je ujednáno v této smlouvě. Použití

ustanovení § 2093 a § 2099 odst. 2 občanského zákoníku smluvní strany výslovně vylučují.

3. Specifikace věci:

Věc: sady antigenních testů

Kód NIPEZ: 33141625-7

Celkové množství:

Balení:

Prodávající (při zohlednění množství dodávané věci) je povinen dodat testovací

sady balené na paletách, nebo v odpovídai ícím balení, a je povinen dodržet všechny

přepravní, skladovací a manipulační podmínky, včetně teplotních limitů a režimu

stanoveného výrobcem.

Jednotlivá balení testovacích sad budou dodána v nepoškozených papírových

kartonech, s vyznačením data exspirace a čísla šarže. Každé jednotlivé balení testu

bude označeno mimo další povinné náležitosti též číslem šarže a datem exspirace.

Jednotlivá balení testovacích sad budou v rozsahu od jednoho po maximálně 30

kusech v balení.

Palety, na kterých budou kartony s testovacími sadami umístěny a budou-li použity,

jsou součástí dodávky. Maximální výška palet s kartony je 1,8 m. Kartony na

paletách budou stabilizované tak, aby při manipulaci nemohlo dojít k jejich pádu.

Doba použitelnosti: minimálně 9 měsíců od data dodání.

Technická specifikace věci je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou

součástí smlouvy.

4. Současně s věcí odevzdá prodávající kupujícímu zejména následující doklady v českém,

případně i anglickém jazyce:
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a) Testy a jejich výrobce musí splňovat pořadavky pod le zákona č. 268/2014 Sb.,

o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a požadavky dle nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických

požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (dále jen „nařízení vlády č.

56/2015 Sb.“), což prodávající doloží Prohlášením o shodě spolu s certifikátem vydaným

oznámeným subjektem pro diagnostický zdravotnický prostředek in vitro určený pro

sebetestování.

b) Návod k použití, který musí odpovídat požadavkům na návod diagnostických

zdravotnických prostředků in vitro určených pro sebetestování. Návod k použití musí být

součástí každého balení.

c) Dodací list

d) Předávací protokol

Označení výrobku a návod k použití musí splňovat požad avky Přílohy 1 k nařízení vlády

č. 56/2015 Sb.

Článek III

Kupní cena

1. Celková kupní cena bez DPH je sjednána dohodou smluvních stran, a je cenou maximální

a nepřekročitcinou, která zahrnuje veškeré náklady kupujícího spojené s koupí věci. K této

částce bude připočtena platná sazba DPH v době vzniku zdanitelného plnění.

2. Kupní cena tedy činí:

a) kupní cena za jednotku bez DPH ve výši

b) kupní cena celkem bez DPH ve výši 49 440 Kč

(slovy čtyřicet devět tisíc čtyřista čtyřicet korun českých)

c) DPH ve výši celkem 0 Kč

(slovy nula korun českých)

d) kupní cena včetně DPH ve výši celkem 49 440 Kč

(slovy čtyřicet devět tisíc čtyřista čtyřicet korun českých).

Kupní cena včetně DPH činí celkem 49 440 Kč (slovy čtyřicet devět tisíc čtyřista čtyřicet korun

českých).

Článek IV

Platební a fakturační podmínky

1. Kupní cenu věci včetně DPH je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po jejím protokolárním

převzetí bez vad zjevně bránících předání a převzetí věci za přítomnosti oprávněných zástupců

kupujícího a prodávajícího, včetně doložení písemného prohlášení a dokladů podle této
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smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím v souladu

s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

Po dobu platnosti Rozhodnutí ministryně financí č. 48 o prominutí daně z přidané hodnoty z

důvodu mimořádné události publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 35/2020 ze dne 16. 12.

2020 (dále jen „Rozhodnutí“) je zboží osvobozeno od daňové povinnosti. Po dobu platnosti

tohoto Rozhodnutí nebude prodávající na daňovém dokladu uvádět daň na výstupu.

Toto ujednání platí i v případě prodloužení platnosti výše uvedeného Rozhodnutí nebo Vydání

nového rozhodnutí ministryně financí obsahujícího úpravu osvobození od daňové povinnosti.

V případě dodávky jednotlivých částí dle čl. V odst. 1 vzniká právo na zaplacení části kupní ceny

odpovídající dodávce věci.

2. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení kupní ceny na účet

prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňového dokladu (faktury). Faktura bude

zaslána do datové schránky kupujícího nebo e-mailem na adresu

Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura

zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc či xls. Jestliže bude faktura zaslána e-

mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.

3. Kupující neposkytuje zálohu na kupní cenu.

4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je prodávající povinen v daňovém

dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje kupující a toto číslo je uvedeno

v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem

předepsané náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu s tím, že prodávající je

následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti.

V takovém případě počne běžet doručením nové faktury kupujícímu nová lhůta splatnosti.

5. Dohodou smluvních stran se sjednává splatnost faktury na 30 kalendářních dnů od dne

doručení faktury kupujícímu. Faktura je zaplacena dnem připsání platby na účet prodávajícího.

6. Prodávající prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního

vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V

Doba, místo a podmínky plnění

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat věc v celkovém množství, provedení a jakosti dle

této smlouvy a předat doklady potřebné k převzetí a užívání věci nejpozději do 21. 1. 2022,

s tím, že pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy do 18. 1. 2022 z důvodu prodlení vzniklého

na straně kupujícího, prodlužuje se termín dodání o dobu výše uvedeného prodlení s uzavřením

smlouvy. Maximální doba prodloužení termínu dodání však může odpovídat pouze prodlení

s uzavřením smlouvy na straně kupujícího v případě uzavření smlouvy nejpozději dne

21. 1. 2022. Prodávající musí zajistit splnění podmínek stanovených pro dodání na území

ČR v souladu s platnou legislativou ČR.

2. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li kupujícímu nakládat s věcí

v místě a v době plnění dle této smlouvy na základě oboustranně podepsaného protokolu bez

vad zjevně bránících předání a převzetí věci. Má-li věc vady zjevně bránící předání a převzetí

věci, a je tedy k předání nezpůsobilá, není kupující povinen věc převzít a smluvní strany si
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sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání věci. Protokol se vyhotoví

ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Prodávající odevzdá věc a doklady určené ve smlouvě kupujícímu v místě plnění, nacházejícím

se na níže uvedené adrese:

Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

4. Nedodání smluvené věci v místě a času plnění z důvodů spočívajících na straně prodávajícího

nebo nedodržení doby dodání věci se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má

právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude oprávněn požadovat od

kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

Článek VI

Dopravní dispozice a úhrada dopravného

1. Doklady, které se týkají přepravy a jsou nutné k převzetí věci a volnému nakládání s ní, předá

prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejich vydání, nejpozději však při převzetí

věci kupujícím.

2. Dopravu věci do místa plnění si zajišťuje prodávající na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

Článek VII

Práva z vadného plnění

1. Věc je vadná, jestliže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo pokud je prodávajícím

dodána jiná věc než ta, která má být předmětem této smlouvy. Za vadu věci se považují i vady

v dokladech nutných pro užívání věci. V případě vadného plnění je kupující oprávněn odstoupit

od smlouvy.

2. Vady věci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,

a to písemným sdělením v souladu s čl. XII odst. 5. Prodávající se zavazuje odstranit uplatněné

vady při reklamaci věci ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění vad.

3. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající písemně, kdy toto právo

uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Nepotvrzení uplatnění práva z vadného

plnění prodávajícím do 3 pracovních dnů ode dne sdělení uplatnění vad je důvodem pro

odstoupení kupujícího od této smlouvy.

Článek VIII

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu záruku za jakost věci bez vad

zjevně bránících předání a převzetí věci (záruční doba) po dobu exspirace věci. Dodaná věc musí

být po celou dobu záruční doby způsobilá pro použití k obvyklému účelu dle Technických

podmínek věci podle čl. II této smlouvy (Přílohy č. 1).
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Článek IX

Smluvní pokuta

1. Nedodá-li prodá» ající věc do uplynutí doby plnění dle čl. V této smlouvy, zaplatí kupujícímu

smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny nedodané věci za každý den prodlení.

2. V případě, že prodávající neodstraní vady bránící předání a převzetí věci v náhradním termínu

dohodnutém dle čl. V odst. 2, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši

0,3 % z kupní ceny za každý započatý den pmdlení s odstraněním všech vad.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1

a 2 tohoto článku na úhradu kupní ceny věci dle čl. IV.

4. Pro výpočet výše uvedených smluvních pokut se použije kupní cena v Kč bez DPH uvedená

v čl. III této smlouvy.

5. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu, na účet

kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Prodávající prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje

vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo

kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta

vztahuje, v plné výši.

Článek X

Odstoupení od smlouvy

1. Kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy kupujícím uvedených v jiných ustanoveních této

smlouvy nebo občanském zákoníku je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, obdrží-li

od prodávajícího věc jiných vlastností, nebo neobdrží-li všechny doklady uvedené v čl. II odst. 4

této smlouvy.

2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo

vadu věci odmítne odstranit.

3. Kupující je též oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení

vůči prodávajícímu.

4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě porušení povinnosti prodávajícího dle

čl. IV odst. 6.

5. Smluvní strany se dohodly, že při prodlení kupujícího se zaplacením celkové kupní ceny za věc

v délce více než 30 dní, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XII odst. 5. Účinky

odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku

z prodlení, ani práva na náhradu škody.

8. V případě odstoupení od smlouvy se odstoupení nevztahuje na smluvními stranami již

poskytnuté vzájemné plnění.
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Článek XI

Nabytí vlastnického práva k věci

Nebezpečí škody na věci

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k věci nabývá kupující převzetím věci bez vad

bránících předání a převzetí věci na základě oboustranně podepsaného protokolu.

2. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího současně

s nabytím vlastnického práva k věci.

Článek XII

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

2. Prodávající souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna

na internetových stránkách kupujícího. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,

0 zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana

informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se vkládá do registru smluv

vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy

zajišťuje kupující.

3. Prodávající souhlasí, aby kupující poskytl část nebo celou tuto smlouvu \ případě žádosti

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů.

4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změn V záhlaví smlouvy: bankovního

spojení, sídla, zastoupení atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny,

včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného

dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně

očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít

k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny

údajů v záhlaví smlouvy, že í nadale užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje

původně uvedené. Jina ujednání jsou neplatná.

5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se

zasílají v elektronické podobě do datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají

se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této

smlouvy, nebo na adresu novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem

k této smlouvě.

6. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami

zaručeným elektronickým podpisem.

7. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako

poslední a účinná jejím zveřejněním v registru smluv.

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily

a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
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9. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace věci

Příloha č. 2 – Prohlášení o shodě

Příloha č. 3 – Návod k použití

Příloha č. 4 – Certifikát “Ý vyda oznámeným subjektem

Příloha č. 5 – Potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti dovozce/distributora

diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v registru zdravotnických

prostředků

Příloha č. 6 – Rozhodnutí o registraci testu v registru zdravotnických prostředků

V Praze dne 18. ledna 2022 V ……………… dne ………………

Za kupujícího: Za prodávajícího:

ČR- Hygienická stanice hlavního města Prahy MASANTA s.r.o.

Mgr. Digitálně podepsal

MUDr.
Digitálně

podepsal

Martin
Mgr. Martin Ladyr

Zdeňka
Datum:

MUDr Zdeňka Shumuvá

2022.01.18 21:05:02

Datum: 2022.01.18

+01'00'

……
Shum

…
o
…
vá

……
13:1

…
6:57

…
+01

…
'00'

………
Ladyr

………………………………

MUDr. Zdeňka Shumová Mgr. Martin Ladyr

ředitelka jednatel
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Příloha č. 1 – Technická specifikace věci

S i clea n®
ng C E

1434

estovací sada COVID-19

(Metoda koloidního zlata)

Pro samotestování

Z HOSU( vzorek )

Top 10 mezi čínskými držiteli CE
V .

pro rychlé samotestovací sady
r w LH

v 1 ›'A

O [O] rw L4

V a \'A
O

r: Přesně Rychle
I'l

c Domácí samotesíováni

C Včasná detekce

u Možnost prodeje mezi státy EU

Hongzhou Singcleon Medical PfOClUClS C0..le.
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Singclean

Testovací sada COVlD-19 (Metoda koloidního zlata)

Použití'1 A

Testwaci sada ooer-ís (Mama línlddnihn zlata) ,a Inunodirunatngraňdrý rest na pevné fázi pm rychlou.

kvalitativní detailu' amsgenu nového komnzvím 2019 v lidské nosní dutině. Tento best poskytuje pouze přadběžný

výsledek pm sebemáni. Pmtn každý pozitivní výsledek detekovaný Iesmací sadou comp-19 (mená:

lmloidního zlata) Imsí být powmsn anernalivními testovacím mmdani a Hiniekýmí nálezy.

-1 A
Hlavní příznaky Covidu-19

IQ' Horečka

B' LI nava

IE' Kašel 'M

B' Dýchavičnosl

Vlastnosti'1 A

Pro sebevestaváni

Výsledekuiărrirm

Přesnáa áagruslilra pa miinfekd

Snadné pvvvedełli a imerpreíaee výsledků

10



„í

S ingclean

Testovací sada COVlD-19 (Metoda koloidního zlata)

Porovnání různých testovacích metod pro detekci COVID-1 9
-w A

Ninieká hodnota Diagnóza, zlatý sranda-d Pomocná diagnóza Diagnostika a mim

Délka provedeni b hmn 10 míru! 15 mlfln

?37.1„mi WPCR

Cena W Nm m1“

Skladování Crlodici mimi Politici/A »ion Wlepima

W

mm, mass

út“ MMO Elf-7:

ipombrá mama
v1: mi

nsplwc mši! .-:.1 můžu

ii MW MHR mi!! mm ::cem.ra

krví

:Mmailem mi vn

musíš olovnäši,

Skladování-1 A

menu 7373577571 papomrwěmoovcmrmimrmap :F: “FT-'5.11.7

mama Mlăěrmo I;umíenúmobm, »'oĚÍ-'i mm až Mno Douz'iñ aha! uzavřmd

Cmñb před :tamní quoužívsjts po HDi/Mi dobypouz'mlnosl,

11



„a

S ngclean

Testovací sada COVID-1 9 (Metoda koloidního zlata)

N Á Informace O produktu

rypnesm amigemhest

Typ mim výerzmsu

Kvalnanvni I kvanótauvní kvalmvni

1525'cTepbtaběhempmeesu

'-1 A CHARAKTERISTIKY VÝKONNOSTI

a

Výsledky nesmaeí sady covumo Test m (národa kdořdním 71313an smvna'ny s výsledky analýzy RT-PCR pm

smsmv-z ze ma z výměru nosu. v této smái bylo !mám celkem 499 mm; :výběru z nosu' Klinické vmrky

cowms obsahují vzorky odjed'nců s přmy do 7 dnůr Výsledkem 1mm a mi» činidla m 350

negativních má a 149 pozitivních vmrkůr vypoéívaná eiuivost a spedñu'ľa byly v těm studii piamé

Tesuwací sada COVlD-IQ versus PCR

KEF?? EWT"

vegmwm

IAó I M7

isam w mi
ngmimi 3 349 352

(lékem 149 350 AW

Canvas! ?199% spdeuim 95% 9425%-99.31%

WIlCHa 99.7] % spoieuimswsx ?SAM - 99.95%

Přesnost ?MO 36 spddllwusl 95% 9796%- 99b9%
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Singclea nr:

Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata)

BALENÍ
.i A

!ssl/krabička

20 tests/krabice

OBSAH

'1 A
Uzavřené sáčky, Z nichž každý obsahuje testova cí kazetu EW vysoušed lo

Bavlněné tamponové tyčinky pro
odběr vzorků (pouze Z nosní dutiny)

Extrakčni pufr

Zkumavka pro extrakci anügenu

Pa píruvá pracovní podložka (krabičku
lze

použít jako pracovni podložku)

Návod k použili

'1 A MATERIÁLY POTŘEBNÉ, ALE NEDODÁVANĚ

1. nádoba na0d padová vzorky

2. Časomira

testu.i A Postu p

Q. 03x10

nám

43 4.15§w rá”
1mmlmmh › “...-4mm...” :mon-...mm- nł--q-umm

mw„_~m.

_..e._..m.«.m...

á am

\'i
,i

mnm mu

ei IT
m Q'
U

U

.mu-.am

mama-.nm ..tma-......"

1mm...

...-um.. „...,-
:umu-.-....-

13



n

Singclean

Testovací sada COVlD-19 (Metoda koloidního zlata)

-1 A Interpretace výsledků

C C C

a x)
T

rÍN x J
T T

QT
?muni Negativní W

.i A
Negativní:

Wjepř'mnpampmnc.nepiíunmjmmmvpmnurmmenižue

vzorku nebyl man nľdm anigen OCWlD-IQ (wmv-2). Výsledek je mgativní.

Pokud je výsledek 125m nega'vní:

I nadále dodržujlevšm'u píafná nařízení týkající se kontaktu s ostatními a odíranná opan'ení.

Imyžpmnegwíimäemdmmkoe.

Vpřípziěpodezřeníopahmetespol-2dned1.pvmnžiekovooałímsnetzep"esnědetiekovatve

Positivní na 00Vid~19z
í]

Poknd ,e přítomen pružek c a T. est indikuje přímlm anugenu oowmq (wmv-2)”

»1mm výsledek je pozitivním cos/low.

Na základě výsledku exinuie podezření na Infeka CUVIDW.

otamžně kamna lékaře nebo mímí mramí 23172611

Neehme si provést Wjícíhesl PCR

í] Neplatný:

Kmupiniéáia se nemamje. Nedosateäiýíubíemvzurkunebonesprávnéé proceduáinií heamiky

jsou nápadem' ' šímimam, selh'mí kunnplni litiny, Z'kommíuj'la postup a opakuj'le !as s

.či ísan: žíval a

knmakmjle mímí'lo dislibuľnra.

V případěěneplatnéhovýsledku 225m:

F" .„. ănízdl'. item.

anakujte last.

Pokud ,sou výsledky lesn'l slále neplamé. komahujve lékaře nemtestnvací centrum cal/HMB.
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Singclean“

Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního Zlata)

Omezení

'-1 A

ummipumnžrepmánenerxmem.

zl Oplinální prmedení heslu vyžadup přísné dodtžavání testovacího pcámpu popsaného v min IGätu,

oudylkynuimvéslkodalylným výsledkům.

3' Nwívýslede: uieaulivem subjekmindikujenepř'mmdemvałehého amlqenu cowmo

(wmv-2). Negativní výsledek není však nevylučuje nnžnost infekce W049.

4. Negativní výslmell může nam. polmdje mužství am'genu COVID-19(SARSC4›V-2)příu'nnéłlove

mmmaąímimymnebopekm selhal odběrm0-1MW-2hnúgmuvms1ím

padena

5. ramci sada poskytuje předběžné mi. naglazu by měl stxuvit léka' až pp Wmi

všem kliridiýdl a labmtomíen nálezů

a. Puužívejte pouze pm dląnosxiku in m. lemací sadu nelze použít opakovaně.

7a Emakění pufrse pmlz'ívá li emlua má a liae ... mim ,q nesmí používat .mame anl mame Polknlutí

zefewi vážnou újmu Pokud k němu dojde. okamžně vyflledełhe lěkäskw pon-ae Pulr dráždí ol'a' a pouažlw.

Dokuddddeknámmérmpw'ísrlěníočí.dlanlžinějevyoláemětevodw.Vpřl'paděpov'evirsepomdtes

lékařem a během procedwy větrejle.

'1 A Varování a opatření

I. Pio nepipłeslonální sanlonesuovaoí použití. Nepoužívejte po ule-rtí doby použihelnosü.

2' wmimmgpieeeeoelýpñwmuemaupimmwm

u nepřesnýmvýsledh'lm testu.

3. Nepmáhenetesgpdmmmmoosäekpmľhmnymoddmy.

4. Tea je 901m na ,edm použití, Za žádných dum-.srí nepouživene milované,

5. Vlhkost a teplota nulou nepříznivě ovlivnit výsledky.
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Dovozce:

MASANTA S.|'.O.

Dolnocholupícká 91 5/65

143 00 Praha 4

IČO: 25730533

DIČ: 0225730533
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Příloha č. 2 – Prohlášení o shodě

M'WWWWWHWW"*'řřml'ľűämíf'mwľ“WWW”“WWE

k;
:91

ř.;

Declaration of
Ě? Conformity Ě

4::: Ě' Ma nurzclumr Hangzhou SIWdean Medioni Products Co Ltd Ě:

Na. 125 (E). 10m Slreat Hanpzhou Olantang New Area, Dleílang. China 310018 ăž

European Rewesenta'we' SUNGO Europe B.V, Š

.ä Oiympisch Stadion ZL 107605 Amsterdam Nethenands :3:: .'::e'í

Product COVíD-19 Test Kit (Oniloldsi Gold Method] ?š

ň: Classmoattcn' Salt-teams Sčí

?Ef-'l Conionmty assessment Route' Annex lll section !VDD 38.791EC .31,

We herewllh mlare lliřm the above memwned Products
meet the

provlsíons
or the Councíí Directive

WWEC for medical devices, UI Sumeng documemanon ls vetsine:: unuel the Dmmlsea of the „Í, II,

manuíacturer.

F4 Standards applled:
Řšá še, a

k? EN |SO$497112019 EN ISO| 5273-1 :ms EN 0802364102015 ăi?

äF.
EN 5018115442011 EN 15018113422011 EN !3512 2002 Ě

EN !354% :2002 ISO 20916:20|9 EN íSO 1345542016 :e

E N 62355-1:2C|15+A12020 EN 1397572003 EN iSO 1751 1 .2003

EN 135322002

Noífled Body Püílsh Centre for Testing and Cemnwion [N B. Nov: 1434) ?š:71. š:
E531 469 Pulawska Street, 02344 Warsaw :s:

525.' r-:IŠ EC Cenmeate No 1434-IVDD459/2021

8 Valid date: 2021 9922- 2024 0527

ä Pi:ILI'Žllss ma

až; v9::

3.5 Signature:
Z

'7
'až

Name Sun EE

Posiüon:

'l
"57' a '4

?i “3 V13
::že

„MeetiJAeuALw/maizl»_›n_u“uš
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W'Jí'ilürm'ilüíň'stFWí“ 'í'i'íw"“"*'i›“MW 'fi/(ŽŽ'žWĚH-?m „-_-. ... :e ..... „
Hmmu a kbłto

:5

Prohlášení E shodě 5.5

vymooe: Harlqzhou Singclean Medical Products CCI Ltd

No. 125 IE). Imh Street. Hangztlou Olamang Now Arm. zneiiene. Clna atDWG ť

SUNGO B.V›Evropsky' pásmpoov Eu'DBG

Omalsch Sladan 24. 10760E Amsterdam, Nizozemsko

Výlmk' Testovací souprava COVID-19 (mm kobldrlíłlo zlata)

Klasdlkaee: Samolaskwáni

Způsob nasauzení shody. Příloha oddíl G SDZP 96/79/55

Tlmlo prohlawlemo. ze vyse mnm výrobky aplnuti uslanavenl směrnice Rady QMS/ES 9m zá

mmvotmcke proauedxv veskere poopnnta dokumentace Je uchovávání v plotloracn výrobce.

Poułílé normy: a š
EN 60149712019 EN ISD 152234 '2016 EN !SD 236409015 S .s

EN !30181 13-! :2011 EN ISO 161134320" EN 136122002 ť

i! 135412002 HDI 209162019 EN ISO 134352016

EN 62366-1:2015.A1'2020 i? 1397512003 EN iso 1751 l :2003
›:

EN 135322002

NoMikovnná m MIMIGM pro zkouuy a csmtlkau [Not a.: ma)

H-ĚI UL Put-Mita 02344 Vlúava
:a

Cem'lkat ES 6,: 1434-IVD0459/2021

Plamosl: 2021 09.22 2024 0527

Místo vvsíavenl' -3

Z
padne: ,7.

Jméno: Sun

Funkce z:
m

7-1. „Lo
V. i A“ wrc/w v #24 7.'

nemiíAííAeAM/l nn "ie“ŠĚWAWKFWAWM'íW

\
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DO LOŽKAPŘEKLADATELSKÁ

Já. Lenka Pelrášová. IC: 7300991 1. soudní překladatel jazyka Českého a anglického,

jmenovaný rozhodnutím Krajského soud u v Ostravě ze dne 28.2.2002, o.). Spr 1341/2002,

zapsaný v seznamu tlumočníků a překladatelů vedeném Mlnlsterstvem spravedlnosti

České republikyl tímlo stvrzuji. FE jsem osobně provedla překlad pñpojené listiny, I:: že

tento překlad souhlasl s texlerrl předmětné listiny. Píl provádění překladu nebyl přibrán

konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod evidenčním číslem' .tłfíťímem

Z* TRANSLATOR'S CLAUSE

Lenka ID No. 73009911. E! sworn translator ?all íliľzl Czech andPetrášová. English

languages, appoinled DY ?J decision 01 the Regional Court lrl Ostrava ot 71:] Febmery 2002'

File No. Spl 1341/2002, reglstered T1' the 'Hi of Imerpreters and Translators maintained by

the Ministry ot .luslloe 01 the Czech Republicv hereby oonfirm that have personally

translaled me altached document and !hal this translation ÍS a literal translation 01 the text

ot the relevam document. No consultant has been nired lor the translation.

This act ls registered in the Reglster ot Acts under the Reg. No.. “MM/4011

V dne ln PRAGUE on

g u' 1024

›

”ME

(mask mzitkl)
Lenka Petrášová

[Smrnp imgmm
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Dalořkz konvene do dokumentu uhtažeuéhn \ datm e' zpnive

Tento dokumenL který vznikl prevcdením vstupu listinná podobě
do

podnby elektronicke' pod

puładnvým číslem 10-" [2,0(J7118. skládající xe z J !NIL v: dnílm'llě shoduje ubuhem
“me

Vstup bez \'idilel ného prvku.

Jméno a příjmem osoby. která konven provedla;

Vystavil: (Irská pošta. stp.

!Amant/me- Praha ~Sl]

Česká poštu. s.|1›
dne 02.12.2021

*či

U] i?! I- (u. 1:11 la'

1438538344 959421 1202162913
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Příloha č. 3 - Návod k použití

CE

na 'mp-......-

Ě”.řwäă ärďmmmmäůäam„m
'ut-'1; .šľgmwm ngggatpmmmmum .a mm my

ämämmm

m mmmmmwm

šíří Wäääwmwm

W um mnm mam-:m

?§21-
Ěăä'gämäř wc Määgmmwmwmmmmmn

m rum-mam mnm; mw s Www“ m mi n mmxmnlwmmwmmn

mggmmtmmmrmm'ä' mmľäp“ “m" "

o

á” !P Ll VŠ:)
?Win

W123

2"... WWWMWWW..WMM wgämäwmwiămm.mm mmrmmmmmmm.mmm

mmpxrpumünvmlmm

u.. suma-m umumlwnmmmmmmm Www”
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W351. '105-2 W] 5mm

""" 'Tma'mvł_

má?“ r.- ... 1 m W .p- 1 x u

.... lm |w|mru|l

i nu- m 'ml-..ml

l .... u. .....-... ...-..i

määmämăä mąmgmwwwmwmamn młm t-lllllr › nan

l_|_|_lmurlyl u u.

?fm-mm“ ....“ mmsmnmp-mm-u

lT'í.mmmm | mann,“ l

...mm l u.“ m [www- l

mmm | 2mm Hmmm-u- | nxtülerrr. l

l-ľ-In | ..n-m ...-...; | u'm l

b-„u | mum- WW | xenony-1 l

..a-..mu | ".me !Www | !nwm i

..w Watąmawmmmmuwwmmmm

l E ł„nwm-[ml

W?IT

... | u.“Inu-Irall

ran-n | '.- 'lv-F | Ju- l

-_|umt-Imllull

Man-mm m...u ł

4mm.: Málýwąým

WW

lTIí...-mm... | :mm-m.. l

m I Intim- l

m...) I "I'm-r. l

....-..u | ...0mm n-.ąpm | mum- l

...... | ..u-my.: ummmmu” uxwmm i

EEI=IIIW|WI=.-lľEl--

,. Iamm-mnrwml--nw

!l

::hmm-.lv -mmumumw

mnm u
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Příloha č. 4 - Certifikát vydaný oznámeným subjektem

\\ Pána

v z hi'
u

.v ?A
i

a,
0m; 8%

EC Ce rtlficate No. 1434-IVDD›459/2021

EC Deslgrbexamlnatlon

Directive 98/79/ EC contemlng

in vitro d iagnustir: medical devices

Polish Centre rm Testing and Ceniüoazícn certifies

that manubctured by:

“l

Products Ltd .Hangzhou Singclean Medical C0.,ł g
No.125 (El. 10th Street, Hangzhou Qiantang New Area.

ť ł Zhejiang, China 310018

i
m vilrn diagnosllc medical devlces

ł łor sen-testing

COVID 19 Test Kit (Colloidal Gold Method)i r
r: terms od mmenmm. withk design mleY raquírlmcnls

olAnnex w (Section 5)
0mm* sun/(c intended)

lmplememed
lnrn min." law.

evidenoed nv m mm mame by pcsc

Validity of the Cenibute: łrom :2.091021 m 27 054 2024

rhz date cl *ssuc oľlhe Cerllllcale: 22 31:' 2021

The dale of th: Hrst issue or the Certificate: 22.09202]

C E
1434

issued under me (man Na Maso/2021

a umu

Modul .u

„manga

POLISH CENTRE FORTESTING AND CERYlFICATlON .m1 wamw. sum m
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Ce rtift kát ES č. 1434-IVDD-459I2021

Směrnice i? r.: přexkoumáni návrhu 98/ 79/ ES týkajlcl a;

diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

Polské středisko pro zkoušky r. certifikaci osvědčuie, že výrobek společnosti:

Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.

HI' .'ilt' 0.125 (E). 10th Street, Hangzhou Qiantang

Area, Zhejiang, Čína 310018

diagnostické zdravetnické prostředky Iľl v'nro pro
sebetesloväní

COVI D FE koloidníhoTestovací Souprava (metoda zlata)

mm: dokumentace návrhu
spuluje Madam Přľlahy Il (nddilu s) Směrnice 96/79/55 (ve mění

do mlského tráva,umělých Dředptsůl rrmponwané

Šíl-
iak !2on pmküáno auditem Wadehým

w Platnost certiñkátu: ed 22 09 2021 do 21052024

Datum WStavenl certifikátu: ZZ :IE 1021

Datum prvniho 'lt/stavem :ertiñkátu: 22 [IF 1021

C E 1 434

MÁM zakladě xmlvwv r, Maso/2021

::hh :ram mnm

Cemfltdt opatm walmluwavým MM'

vaku 22415.20::

Madla! A)

FKM-BO-EJU

LSKE SYŘEDISKO PRO ZKOUŠKY A CERTIFI KACI :tr w na.“ Ass :tm-nr u
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PŘEKLADATELSKÁ DOLOZKA

Já. Lenka Petrášová. IC 7300991 l. soudnl překladatel Jazyk; českého 5:1 anglického,

jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě '4:2 dne 282 2002. či Spr 1341/2002v

zapsaný v seznamu tlumoůtlků překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti

České republiky, timto stvmrii, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny. a FG

tento překlad souhlasí textem předmětné listrny. Pli provádění plekladu nebyl přibrán

konzultant,

Tento úkon je zapsán evidenci úkonů pod evidenčn lm ólsiem:
43 .'!fł/áýäí'.

a
TRANSLATOR'S CLAUSE

Lenka Petrášová, III No, 7300991 1. !si sworn translator ol the Czech and English

languages. appointed l3Y ra deason of HF:: Regional Court in Ostrava ol 28 Febmary 2002,

File Na. Spr i 341/2002. registered In the List ot Interpreters and Translators maintained by

the Ministry OI Juslloe ot the Czech Republicv hereby oonflrm that personalty

translaled the attached document and that this translation is a Iiteral translation ol the text

at the relevant document. NO oonsultant has been hired tor the translation.

This act Is registered In the Register ol Acts under the Reg, No.“
43 w[422,7

V
PRHZE

dne / IT ”MH/5 r-Ií
2.42. 4017

1.

(Ollsk mine) (suma Impvim] Lenka Petrášavá
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Doložkn konverze do dokumentu nhmženéhn v datové :mu

Tema dnkumenL klerý unikl prevedemm vMupll listinná Mobě do podoby elektronické pod

pořadovým Číslem 104112 0072". skládaj [cí u 7 4 listů. se dmlovlvě shoduje s obsahem
vstupu.

bez viditelnéhoVsmp prvku.

Jméno příjmení osobyv která konvem provedlíľ

ČeskáVyslavi I: pošta. s.p.

Hatnwšlě: I'mhn 411

Česká pošta. s.p. dm' 02.12.2021

ü
“Na .

I §21! :av .u :x G '51'

143553735 19594721 1202162522
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Příloha č. 5 - Potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti dovozce/distributora

diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v registru zdravotnických prostředků

SIÁWÍ Úsmv ŠmhŠ-m as

no mm“ učw mo u »m u: wa w.. :u c

must? mm

SUKL
MASANÍA s m nummms 915/55

Mçmh btw am-Maäny

m w

Ěslokdnw Slim-á ma; vvřüwe 7 Hm. mm.

:u mnm/Enzo :u mms/2020

POTVRZENÍ SPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Státní úsxav pm kontrolu léčiv, se sídlem Praze 10v Šrobámva 718v Jaka správní cvgán příslušný na zámadě

§9 písm. b)
zákona i 252/2014 sn,

a zdmvummkým pronředcích s o změně za' kuna E siA/zom sn,
0 správních

pnnlatcich, ve znění pozdějších předplsl'L potvnuje tímto splnění ohlašovací Dovmnosu niž: uvedene' osoby.

Registrační číslo 061436

IČ 25730553

Název MASANTA s.r.o.

Sídkz Dolnomolupická 915/55, 143
Praha,

řnká
republika

Kontaktní osoba
Mgr

Mamn
Ladvr,

Seznam činností

dovozce obecných zdravotnických prostředků

dovozce diagnostrcky'ch zdravotnických prostředků in vitro

distributor obecných zdravotnických prostředků

distributor dlaznosrických zdravatmckv'm prostředků In vrtru

Platnost reglstra te osoby pro Viiš: uvedené Člnnostl c'lni Dét let od:dne Wdání tohoto DOwrzeni.

vedoucí Odděi :ni regrstracía notrflkaci

Odbor zdravotntcky'ch prostředků

Státní ústav Wo kontrolu iec'iv

1/1
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Příloha č. 6 - Rozhodnutí o registraci testu v registru zdravotnických prostředků

mm] ústav mnm; LI

rm kontaoru lÉłlV

masu

mm „panu/65

ve' MW. LW Praha-Mařľ't

143 w

Čmoiadnx 5P'wví wrc; thvr

ao u zozt

:u smsmzoz: :LušlWIG/Zbll

ROZHODNUTÍ

státní ústav Pro kummlu iéčlv. se sídiem v Praze 10. Šruháruva 48 (dále jen ,ústav/'L Jaka snrávni orgán příslušný

základě 9 pism t)
zákona č, 258/2014 sa, dragnamtkýth zdvavatnrtkýth prostředcích In vrtra male

jen "zákon o dragnostrckých zdravotnrcky'ch Drostředcích m vrtm”), nebo nr za' kladě § 9 Dism. Cl zákona

č. 263/2014 Sbv. zdravotnických Prostředcich a h. změně zákona č' 534/2004 SDV. o správních DODIatcich. ve mém'

pozdělšith předpísů (dáie Jen
”zákon č 268/2014 Sb "l

s ohledem na ustanovení 74 odst 5 zákona E 119/202 1

SD.. o zdravotmckv'ch prostředcích n o změně zákona č. 378/2007 su., Iéčrvech F. změnách některých

snuvlsejícicn zákonů (zákon o léčivechL ve znění pozdějších předpísů (dáie jen
"zákon o zdravotnických

Drosrředcich“l, rozhodl ve správním řízení. sp. zn' SuklsSlO816/2021. v souladu s příslušným zákonem n s§ B7

zákona č, 500/2004 Shy spra'vní íád,v2 znění pozdějším předpisů (aa'íe jen ,správní řád"]_

takto:

ústav !Ímlü souladu s§ 35 odst 1 zákona dragnpszrrkýrh zdravotnrckýeh prostrearírh ín
vitro,

nebo souladu

s§ 35 odst. 1 za' knna č. 263/2014 Sb., ve spoíení SŠ 74 adsl 5 zákona o zdravotnických prostředcích, vyhovuje

žádosti 050W registrační číslo 061435v MASA NTA s.r.o„ se sídlem Doinocholupická 915, 14300 Praha.

IČ
25730533,

notinkati zdravotnickénu prostředku

. . . .. Nizevzdmmídtitm WII'ĚĚSID . :mnou cislo l ”mm“ l vir l Vyrohoe
Singclean s

:nvm-19 testovací
Hangzhou Singclean Medical

01 58

sada !metoda koloidního zlata]
Products no., Ltd

Platnost notifikace Výše uvedených zdravotnických prostředků Činí Pět let ode dne nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí

Odůvodnění

Podle Š ES odst. 4 správního řádu není odůvodnění rozhodnutí třeba íestliže správní orgán Prvního stupne' všem

účastníkům plném rozsahu vyhoví

1/2
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Poučení

Proll tomuto rozhodnutí tzs v souladu p § 35 odst. 1 zákona o diagnostických zdravotnických Drostředcích in Vilro.

nebo souladu § 35 odst 1 zákona E, 253/2014 sh, spojení š 74 odst i: zákona zdravotnických

nelze odvoi at.prostředcích

otisk ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

vedoucí oddělení registrací a notifikací

Odborzdravotnických prostředků

2/2
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