
SMLOUVA 0 VYPfiJéCE
é. 120525/108/2012

uzavfené mezi témito stranami:

Fakultm' nemocnici Hradec Krélové

Sokolské tf. 581, 500 05 Hradec Krélové

zastoupenou: prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D., feditelem

160: 00179906
DIC; CZ00179906
(déle jen vypfljéitel)

na strané jedné

a

Saegeling Medizintechnik, s.r.o.

Ripské 1153/20a, 627 00 Brno
zastoupenou: Ing. Leonou Béhanovou, jednatelkou

1630: 2625931 1
DIC: c22625931 1
(déle jen pfijéitel)

na strané druhé

élanek I.

Pf‘edmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je vy’Ipfijéka niie uvedenSIch pfistrojfi:

l ks Auto BiPAP systém M-Série, vyrobni éislo: M002254722 déle jen ,,zaf1’zem’". Hodnota

zafizeni je 78.000,—-Ké vé. DPH (slovy: sedmdesétosmtisickorunéeskSIch). Souéésti dodévky

je kompletm’ pfisluéenstvi, déle jen ,,pfislu§enslvz"‘.

Zaiizeni vé. pfisluéenstvi jsou ve vlastnictvi pfijéitele. Zafizeni vé. pfisluéenstvi je pfedéno do

uiivéni Plicni klinice vypfijéitele.

Clének II.

Doba trvzini vypfijéky

epfijéka zafizeni vé. pfislu§enstvi se sjednévé na dobu uréitou do 31. 12. 2013. Termin

ukonéeni vypfijéky mfiie byt (116 221i vypfijéitele - Plicni kliniky prodlouien. Kdatu

ukonéeni VYpfijéky je vypfijéitel povinen vrétit zaf'izeni pfijéiteli ve stavu, v jakém je pfevzal,

dle podminek vyée stanovenjrch, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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élének III.

Néjemné

Vjtpfijéka zafizeni v6. pfisluéenstvi je bezplatné.

élanek IV.

Préva a povinnosti vypi’ljéitcle

Vypfijéitel je povinen béhem platnosti te'to smlouvy zejména:

a)
b)

C)

d)
e)

a)

b)

C)

uiivat véc fédné a kc sjednanému L'Jéelu,

dodriovat pfi uiivéni veékeré povinnosti, které jsou stanovcny pf‘isluénjrmi technickymi
normami éi névodem k pouiiti,

chrénit zafizem’ vé. pfislufienstvi pf‘ed po§kozenim, zniéenim popf. odcizenim. V pi‘ipadé,
fie vzniknou §k0dy zpfisobené neodbornjzm Zésahem vypfijéitele, vypfijéitel se zavazuje,
2e veékeré néklady na opravu ékody v plné vjiéi uhradi pfijéiteli, a to do 14 (1a p0 vzniku
§kody. f‘ipadé, Ze vzniknou §kody zpfisobené odcizenim zaf’izeni Vé. pi’isluéenstvi,
vypfljéitel se zavazuje uhradit hodnotu p‘fistroje v plné vyéi, a to do 14 dnfi p0 odcizeni.

ohlésit pronajimateli bezodkladné jakékoliv p0§kozcni zaf‘izeni,

nepfenechat véc kuiivz’mi jiné prévnické nebo fyzické osobé. Toto se nevztahuje na

pacienty, ktei‘i navétivi Spénkovou laboratoi‘ pf'i Plicm’ klinice, a je tfeba u nich provést

noéni monitoraci. Pouze k takovému fiéelu mfiie vypfijéitel pfedmét vypfijéky postoupit

na doméci uiiti. Vypfijéitel si ale musf vést pfesnou evidenci o datu, kdy pi‘istroj by]

pacientovi pfedén, adrese a telefonickém kontaktu.

élének V.

Préva a povinnosti pfijéitele

pfijéitel je povinen pi‘edat zafizeni vypfijéiteli ve stavu zpfisobilém k fédnému uiivéni, a to

v sidle vypfijéitele a zaékolit obsluhu vypfijéitele.
pfijéitel mflie poiadovat vréceni zapfijéeného zafizcni i pfed skonéenim smluvni doby
Vypfijéky, pokud vypfijéitel zafizeni uiivé vrozporu se smluvenjzm fiéelem doéasného

uiivéni nebo v rozporu s naivodem na uZivz’mi zai‘izeni.

Pfijéitel pfedal vypfijéiteli névod k obsluze v éeském jazyce, prohlééeni o shodé a protokol

O proékoleni ObSIuhy vlistinné podobé na Plicni kliniku a 1); v elektronické podobé na
OZT vypfijéitele.

Clének VI.

Ustanoveni spoleéné a zévércéné

Smluvni strany se dohodly, 2e smlouva o vfijéce nezakléldé povinnost vypfijéitele

odkoupit zafizeni vé. pfisluéenstvi.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu zéstupci obou smluvnich stran

s fiéinnosti 0d dne pfedéni pfistroje.
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3. Ncni-li v télo smlouvé ujedna’mo jinalk, fidi se tento smluvni vztuh pi‘isluénfi'mi

ustanm’enimi ubé. zakoniku, ve znéni pozdéjéich pf‘edpisi’l.

4. Smluvm’ strany Si smlouvu pfeéetly, s jejim obsahcm souhlan’, co? stvrzujf jcjich

opra’wnéni zéstupci svjlmi \-']ast11()ménimi podpisy.

5. Smlouva 0 \-')}pf1jéce je vyholovena we 2 slejnopisech, kaidé smluvni strana obdrii 1 pare.

, v -
. . , , '15. US E‘fi‘il‘

V“ Brnc, (1m: 25. D. 2012 V I’lradc1 [xralm-‘c. due ........................

111g. Leona Béhunové prof. MUDI‘. Romhn Pl‘ymula, €c PhD.

Suegeling Ma’lizintcchnik. 3.110. Fakulmi ncmocnice IIradcc Ix'rdlox’é


