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KZ12_F00028 Smlouva o vypfljéce movité véci — zdravotnicke’ho prostfedku

SMLOUVA 0 VYPfJJéCE
uzavrena dle obéanského zékoniku ve znéni pozdéjél'ch pfedpisfx

Prévnické osoba":
Firma: ALWILMEDICAL s.r.o.
zastoupena’:
89
IC:

sidlem: V Podhéji 776/30,
43227791

DIC: 02 43227791 ,
zapsané v Obchodnim rejstfl'ku vedeném krajskym soudem v Usti nad Labem,oddi| C,v|oZka 1263
31(da’le jen ,,vyp0jéitel")

uzaviraji tuto smlouvu:

CI. 1
Pfedmét smlouvy

Pfljéitel na zékladé této smlouvy prenechavé vypfljoiteli do bezplatneho uzl'va'ni pfedmét vypfljéky:
...Prstovy monitor vitélnl'ch funkci CNOGAMTX...................... voetné pfisluéenstvi

a vypfljéitel ji/je* prebiré.

Predmét vypfijéky pfljéitel vypfljouje pro potf'eby oddéleni Emergency, Masarykovy nemocnice
v Usti nad labem, o.z.
Kontaktni osoba za zdrav. oddéleni je:
Kontaktni osoba za odbor obsluinych klinickych éinnostl' je:

Pfljéitel se zavazuje predat tuto véc/tyto véci vypfljoiteli nejpozdéji do 7 dnfi od podpisu smlouvy.

CI. 2
Vréceni véci

Smlouva o vy’pfljéce se sjednava' na dobu uréitou do: ....... 31.1. 2019 ............ .

Vypfljéite! se zavazuje vypfljéenou véc pfljéiteli vrétit, jakmile ji nebude potrebovat, nejpozdéji véak
do doby sjednané v odst. 1.

Smlouva o vypfljéce se automaticky prodluZuje o stejnou dobu, na kterou byla sjednana, pokud
néktera ze smluvm’ch stran 4 tydny pfed uplynutim sjednane doby nesdéli druhé smluvni strané,
ie na daléim trvanl' smlouvy nemé zéjem.

Vypfljéitel neni oprévnen poskytnutou véc prenechat k uiivém’ tfetl' osobé.

Pfljéitel mfiie poiadovat vrécem’ véci ipfed skonoenim stanovené doby, jestliZe vypfljéitel véo
neuZivé fédné nebo jestliZe ji uiiva v rozporu s uoelem, kteremu slouii. Pravo Zédat predéasné
vréceni véci ma pfljéitel i v pripade, 2e véc byla prenechéna k uil’vém’ tFetI' osobé.

Vyptujéitel se zavazuje vrétit pfijéiteli vypfljoenou véc ve stavu odpovidajicim obvyklému uiivéni.

(:1. 3.
Uiivéni véci

Vypfijéitel podpisem této smlouvy potvrzuje, 2e pfevzal 0d pfljéitele predmet smlouvy ve stavu
zpflsobilém k obvyklému uiivém’ a zavazuje se ho fadné uZivat v souladu s Uéelem, ke kterému je
uréen, a chranit pfed odcizenim, poékozem’m a znehodnocenim. Odpovidé za ékodu zpfisobenou
pfljéiteli nesplnénim této povinnosti. Je povinen pfedmét vypfljéky pojistit.

Vypfljéitel hradi béiné néklady spojené s uZivénim véci i obvykle néklady na jeji zachovénl’.
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Veékeré reklamace vad pfedmétu vypfljéky je vypi‘iijéitel povinen neprodlené oznamit ptijéiteli,
ktery dal zajisti vyfizeni reklamace apod .

Vypfijéitel je povinen umoinit pfljéiteli pfistup kpfedmétu smlouvy za UCelem kontroly jeho
technického stavu 3 2a Liéelem provadéni inventarizace.

Pfljéitel provede pfipadny servis (opravy), periodické kontroly nafizené Wrobcem, kalibrace*,
validace", odbornou Udrzbu (zejména periodické bezpeénostné technické kontroly) die zakona
é. 268/2014 8b,, 0 zdravotnickych prostfedcich a o zméné zakona (”:1 634/2004 8b., 0 spravnich
poplatcich, ve znéni' pozdéjéich pfedpisfl, kontroly elektrické bezpeénosti (elektrorevize) die platné
CSN, revize dle § 67 a nésl. 2. C. 268/2014 8b., ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, a v pfipadé
zafizeni se zdroji ion. zafeni i ZDS dle z. (”:1 18/1997, v poslednim znénl’, v prfiibéhu Wpfljéky na
své naklady. Vyptijéitel se zavazuje, v pfipadé poékozeni pfedmétu smlouvy vypfljéitelem, hradit
veékeré néklady spojené s jeho L'iebou a opravami.

Vypfljéitel se zavazuje hradit vlastni naklady spojené s provozem piedmétu vypfljoky. Za tI’m
Uéelem je pfljéitel povinen dodat vypfljéiteli cenik spotfebniho materialu a zavazuje se garantovat
ceny v ceniku uvedené p0 celou dobu vypfijCky, nebude — Ii dohodnuto mezi smluvnimi stranami
jinak.

Pfijéitei se zavazuje seznamit zdravotnicky personal 3 uréeného pracovnika odboru obsiuZnych
klinickych éinnosti vypfljéitele s navodem k pouiiti, ktery je nutno pfi uiivani véci dodriovat, ise
véemi zvlaétnostmi, které je tFeba doeovat pfi uZivani této véci oproti obecné znamym
pravidlfim. Vypfljéitel je povinen uvedeny pfedmét vypfijéky uzivat v souladu s navodem kjeho
obsluze. Neni — Ii navod dostaéujl'ci, je pfijéitel povinen seznamit zaméstnance vypfijéitele
s obsluhou pfedmétu vypfljéky. O tomto seznameni vystavi pfljéitel protokol o proékoleni.

Pfljéitel se zavazuje dodat veékeré doklady, které jsou potfebné pro pouiivani’ pfedmétu vypfljéky
(event, které jsou vypfljéiteiem poiadovany pro pfipojeni do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.)
a které osvédéuji technické poiadavky na zdravotnické prostfedky, jako napF. navod kpouiiti
v Ceském jazyce (i v elektronické podobé na CD/DVD), pfl'sluéné certifikaty, atesty osvédéujici, 2e
pfistroj je vyroben v souladu s platnymi bezpeénostnl’mi normami a CSN, kopii prohlaéeni o shodé
(CE declaration) a daléi dle zakona 268/2014 8b., ve znéni pozdéjéich pfedpisfl a nafizeni vlédy
CR (3. 54/2015 Sb. ve znéni pozdéjéich piedpisfl, v pfipadé zafizeni se zdroji ion. zafeni
idokumentaci die z. (3. 18/1997 Sb. a provadécich pfedpisfl zejména vyhl. C. 307/2002
v poslednim znéni.

CI. 4
Odpovédnost za ékodu

V pfipadé zniéeni, ztraty ("2i poékozeni véci se odpovédnost vypfiijéitele posuzuje podle obecnyICh
ustanoveni oodpovédnosti za Skodu. Za nadmérné opotfebeni véci odpovida vypfljéitel jako
za poékozeni.

Pfljéitel prohlaéuje, ie véc nema iadné skryté vady. Pakliie by se béhem uiivani vyskytly
anasiedkem takové vady doélo ke ékodé, odpovidé za ni pfljéitel vypfljéiteii die obecnych
ustanoveni o odpovédnosti za ékodu.

Pfljéitel prohlaéuje, 2e pied podpisem této smlouvy, piedmét vypfljéky nepfedal vypfljéiteli ani p0
domluvé sjeho kontaktni’ osobou, resp. 2e ho neumistil na oddéleni dle 6|. 1 odst. 2 smlouvy.
Vypfljéitel (ani jeho kontaktni osoba die 6|. 1 odst. 2) neni opravnén pfedmét vypfljéky do doby
podpisu smlouvy pfevzit. Smluvni strany si jsou védomy toho, 2e bude — Ii pfedmét vypfljéky
umistén u vypfljéitele na oddéleni pied podpisem této smlouvy, nenl' pfipadna odpovédnost za
ékodu vznikla’ v souvislosti s pouZitim pfedmétu vypfljéky kryta pojiéténim z odpovédnosti
vypfljéitele a pfijéitel se zavazuje k nahradé ékody takto vznikie’.

CI. 5
Zévéreéné ustanoveni

Tato smlouva nabyvé platnosti a (Joinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
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10.

11.

vLaL

Bez ohledu na vyée uvedené, v pfipadé, 2e hodnota predmétu smlouvy pfesahuje 50 000 KC
bez dané z pfidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje nékteré z daléich iimek uvedenych
v§ 3 odst. 2 zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch 06innosti nékterych smluv,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), nabyvé tato smlouva
v souladu 5 § 6 tohoto zékona 06innosti nejdfive dnem uvefejnéni.

Smluvni strany shodné prohlaéuji, Ze Za’dné ustanoveni této smlouvy (véetné véech jejich
pfiloh), nepfedstavuje obchodni tajemstvi Zédné smluvni strany podle § 504 zékona 6. 89/2012
8b., obéansky zékonik a ani dflvérné informace, a souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v plném
rozsahu.

Smluvni strany se dohodly, 2e v souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 zakona o registru smluv
zaéle spra’vci registru smluv elektronicky obraz této smlouvy a metadata vyiadované zakonem
o registru smluv Krajska zdravotni, a. 5. ve Ihfité 14 dni 0d uzavfeni smlouvy.

V pfipadé. 2e smlouva nebude uvefejnéna prostfednictvim registru smluv ani v 15. den od jejiho
uzavfeni, je opra’vnéna piedat elektronicky obraz smlouvy a metadata druhé smluvnl’ strana tak,
aby smlouva byla poskytnuta sprévci registru smluv ve lhflté uvedené v § 5 odst. 2 zékona
o registru smluv.

Plném’ pfedmétu smlouvy pfed jeji 06innosti se povaiuje za plném’ podle smlouvy a préva
a povinnosti z néj vzniklé se fidi touto smlouvou.

Smlouva je sepséna ve dvou stejnopisech, z nichz obei kaidy z Uéastnikfi p0 jednom.

Smluvni strany jsou opravnény smlouvu vypovédét bez uvedeni dflvodu s vypovédni IhCItou jeden
mésic, které zaéina béiet prvnim dnem mésice nésledujiciho po doruéeni vypovédi druhé
smiuvni strané.

Veékeré zmény a doplfiky lze platné sjednat pouze pisemnou formou.

Pokud neni vtéto smlouvé ujednéno jinak, fidi 5e pravni vztahy UCastnikfl obecné platnymi
pfedpisy, zejména obéanskym zékonfkem v platném zném’.

Smluvni strany prohlaéuji, ze si tuto smlouvu pfed jejl’m podpisem pfeéetly, 2e byla ujednéna dle
jeJich pravé a svobodné ville, uréité, véiné a srozumitelné a na dfikaz toho pfipojuji své podpisy.
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