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SMLOUVA o WPfiJéCE ZDRAVOTNICKEHO PROSTREDKU
uzavf‘ené dle § 2193 a nésl. zék. 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, v platném znéni

Pfijéitel: Taramedical s.r.o.

se sidlem: Albertova 645/13

zast.: Ing. Jaromirem Jouklem, jednatelem

16:: 25953958 DIC: CZ25953958
reg. v OR: Krajsky soud v HK, oddil C, vloika 17229

ID schrénky: 8i3tz8cc

Vypfijéitel: Fakultnl’ nemocnice Hradec Krzilové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — Novy Hradec Krélové

zast.: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c., feditelem

16: 00179906 016: CZOOl79906

('31. I - Pi‘edmét vy'pfijéky

1. Predmétem této smlouvy je zévazek pfijéitele prenechat vypfijéiteli kbezplatnému uiivém’

zdravotnicky prostfedek:_ 4 ks lineéml'ch dévkovaéfi, 6 ks infliznich pump, ( blii§i

specifikace pfedmétu vypfijéky je uvedena v priloze e. 1, celkové cena: 286.528,- Ké vé. DPH

(déle jen ”predmét Vjpfijéky).

2. Nedl’lnou souéésti vypfijéky je:
- instalaéni protokol,
- doklad o instruktéii (pro§kolem’) obsluhy,
- doklad osoby, které je pouéena vyrobcem k provédém’ instruktéie daného zdravotnického

prostredku (§ 6] zékona é. 268/2014 Sb., 0 zdravotnickych prostredcich),
- doklady osob, které jsou proékoleny VSIrobcem nebo osobou autorizovanou vyrobcem k

provédém’ odbomé fidriby (§ 65 zékona é. 268/2014 Sb., 0 zdravotnickych prostfedcich),

- névod k obsluze zdravotnického prostredku v éeském jazyce 2x (1x pro potreby

pracoviété v listinné podobé, 1x pro potfeby OZT v elektronické podobé)

— ES prohlééeni o shodé vyrobku (EC Declaration of Conformity) dle zékon 6. 22/1997 Sb.

v platne’m znéni; pro zdravotnické prostredky tfid I sterilni, I mérici, 11a, 11b nebo III musi

byt CE doplnéno éislem Notifikované osoby,
- na zdravotnicky prostfedek, ph’padné na v§echny jeho komponenty, musi byt v prohlééeni

o shodé (eventuélné v jiném piserrmém dokladu, ktery bude te'i souéésti vypfijéky a bude

potvrzen pfijéitelem) uvedena trida zdravotnického prostredku,
- presné adresa vyrobce predmétu vypfijéky a zemé pfivodu jsou uvedeny v prohlééeni o

shodé (eventuélné v jiném pisemném dokladu, ktery bude téi souéésti vypfijéky a bude

potvrzen vypi’ljéitelem),
- pokud se vypfijéka sklédé z vice samostatnch komponent, jsou jeji souéésti platné

prohlé§eni o shodé na v§echny komponenty VSIpfijéky,
- na v§echny doklady predklédané vjine’m nei v éeském jazyce je souéésti vy’Ipfijéky téi

jejich éesky preklad, zajehoi sprévnost odpovidé pfijéitel,
- platny protokol o provedené bezpeénostné technické kontrole v souladu se zékonem é.

268/2014 Sb., 0 zdravotnickych prostfedcich,
- platné revize V souladu se zékonem é. 268/2014 Sb., 0 zdravotnickych prostf'edcich.

(‘31. II - Doba vy'pfijéky



Vypfijéitel je oprévnén uiivat pfedmét Vypfijéky ode dne pfedéni, instalace a provedeni

instruktéie obsluhy. Pfedmét vypfijéky je zapfijéen od 12.10.2018 do 30.6.2019.

(31. III - Misto a podml'nky pi‘evzetl' pf'edmétu vypfijéky

. Pfijéitel oznémi vypfijéiteli termin pfevzeti pf'edmétu vypfijéky, a to Odboru zdravotnické

techniky p. Veronika éimfinkové, veronika.simunkova@fnhk.cz; tel. 495 833 265, popf.

vedoucimu Odboru zdravotnické techniky — Ing. Roman S51kora (e—mail:

roman.sykora@fnhk.cz; tel. 495 832122, mobil 725 705 093) a zérovel'l zéstupci

pf'ebirajiciho pracoviété dle (VII. III odstavec 2 min 3 pracovm’ dny pfedem.

. Mistem pfedénipfedmétu vypfijékyje: 2INT.

. Odbor zdravotnické techniky je ai do dokonéem’ instalace a pfedém’ zdravotnického

prostfedku do provozu jedinym pracoviétém vypfijéitele oprévnénym ke v§em jedném’m

0 dodévce a instalaci pfedmétu Vypfijéky.

V pi‘ipadé konektivity do datové sité kupujl'ciho je nutné bezodkladné p0 podpisu

smlouvy, nejdéle v§ak 4 tydny pied plénovanou instalaci, informovat IT oddéleni

kupujiciho na adrese helpdeskgflfnhkxz. Oznz'lmeni 0 skuteéném datu instalace je

nutné provést nejdéle 3 pracovni dny pf'edem.

(’31. IV - Préva a povinnosti smluvnich stran

Pfijéitel prohlaéuje, ie pf'edmét vypfijéky nemé iédné patentni nebo jiné prévni vady,

odpovidé véem platnym prévm'm pfedpisfim a normém, je podle prévm’ch pfedpisfi zpfisobily
k pouiiti pfi poskytovéni zdravotm’ péée a byla u néj podle prévnich pfedpisfi posouzena

shoda jeho vlastnosti se zékladnimi poiadavky na zdravotnické prostfedky s pfihlédnutim
kuréenému fiéelu pouiiti a vyrobce nebo jeho zplnomocnény zéstupce vydali pisemné
prohlééeni o shodé.

Pfijéitel je povinen zajistit vypfijéiteli servis a pravidelné kontroly event. validace pfedmétu

vypfijéky v souladu se zékonem é. 268/2014 Sb., v platném znéni, na vlastni néklady po dobu

vyipfijéky a to od doby uvedem’ do provozu s tim, 2e opravy pfedmétu vypfijéky budou

provédény dle moinosti pfijéitele v co nejkratéi dobé.

Pfijéitel mé prévo na provedeni kontrol u vypfijéitele, a to za fiéelem provédém’ oprav na

pfedmétu vypfijéky, vé. preventivnich prohlidek, a za fiéelem kontroly uiivém’ pfedmétu

vypfijéky vypfijéitelem.

Vypfijéitel je povinen pf‘edmét vypfijéky fédné uiivat, chrénit jej pfed poékozem'm, ztrétou

nebo zniéenim.

Vypfijéitel je povinen pfedmét vypfijéky vrétit pfijéiteli ve stavu, vjakém jej pf‘evzal,

s pFihlédnutim k obvyklému opotfebem’.

(:1. V - Zévéreémi ujednéni



1. Prévni vztahy zaloiene’ touto smlouvou a vtéto smlouvé vyslovné neupravené se Fidi

pfislu§nymi ustanovenimi zékona 6. 89/2012 Sb., vplatném zném’ (zejména jeho § 2193 a

nésl.).

2. Pfedéasné ukonéenl' platnosti této smlouvy je moiné na zékladé pisemné dohody smluvnich

stran. Pfedéasné ukonéem’ platnosti této smlouvy je rovnéi moiné na zékladé vypovédi jednou

ze smluvnich stran s dvoumésiéni vypovédm' dobou. VjIpovéd’ musi byt pisemné, neni tfeba ji

odfivodfiovat, Vypovédni doba zaéiné béiet 0d prvého dne mésice nésledujiciho p0 doruéem’

vypovédi druhé smluvm’ strané.

3. Smluvni strany shodné prohla§uji, ie tato smlouva nebyla uzavfena adheznim zpfisobem a ie

se nejedné o smlouvu formuléfovou, tzn., ie na prévni pomér uzavfeny touto smlouvou

nebude aplikovén § 1798 obéanského zékom'ku.

4. Smluvni strany se dohodly, ie v rémci smluvniho vztahu zaloieného touto smlouvu nebude

aplikovén § 2197 obéanského zékoniku, tzn., 2e vypfijéitel je oprévnén kdykoli vrétit piedmét

vypfijéky pfijéiteli.

5. Smluvni strany souhlasi se zvef’ejnénim smlouvy dle platnych prévnich pfedpisfi.

6. Tato smlouva nabyvé platnosti a fiéinnosti dnem jejiho podpisu oprévnénYmi zéstupci obou

smluvnich stran.

7. Tato smlouva mfiie byt doplfiova’ma éi ménéna pouze na zékladé pisemnych dodatkfi,
akceptovanjch obéma smluvnimi stranami.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve tf'ech stejnopisech, z nichi 1 stejnopis obdrii pfijéitel a 2

stejnopisy vypfij éitel.

9. Smluvni strany prohlaéuji, 2e tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou, pravou, véinou a

[when vfili, prostou omylfi. Na dfikaz shora uvedeného piipojuji oprz’wnénl’ zéstupci

smluvnich stran své podpisy.

Za vypfijéitele: Za pfijéitele:

V Hradci KIélové V Hradci Krélové

due: 21]. 12. £313
'

TARAMEDICAL s.r.o.
Albertova 645113

[99 500 02 Hradec Kralové
ICO: 25953958

151: 491 E1 '| 434

MUDr. Michal Hudn’k

prof. MUDr.
Vladimir

Paliéka, CSc., dr. h. c.
feditel \\ jed‘n tel s oleénosti
Fakultni nemocnice Hradec Krélové Taramedia‘al s.r.0.
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