
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo vypůjcitele: aí/OVZ/y/^F -V, ZPŘ-04/18
ev. ííslo pů^citelť:
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uzavřená podle úst. § 2193 a naši. zákona Ď. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Siemens Healthcare, s. r. o.
se sídlem Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4
provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno - Reékovice
ID: 04179960 DIČ: CZ04179960
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243166
Zastoupená: 
( dále jen pújčitel)

Fakultní nemocnice Ostrava
se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava -Porubá
IČ: 00843989
jednající: MUDr. Jiří Haurlant, MHA, ředitel FN Ostrava
Zřizovací listina MZ ĎR ze dne 25. listopadu 1 990 6.J. OP-054-25. 11. 90
(dále jen vypůjčitel)

1. Půjčitel je výlučným vlastníkem movité věci - 1 ks močový analyzátor (chemický a mikroskopický
modul) s příslušenstvím a UPS, který je blíže specifikovány niže, v celkové hodnotě
1 400 000 Kč bez DPH.

Položka - název:

AtellicaT 1500

Výrobní číslo:

bude uvedeno
v předávacím protokolu

Rok výroby

bude uvedeno

v předávacím protokolu

2. Půjéitel se zavazuje, že movitou věc podle odst. 1. této smlouvy přenechá kdoéasnému užíváni
vypůjéiteli pro jeho účely. K předáni předmětu výpůjčky dojde ke dni zahájeni výpůjčky, o předáni a
následně o vráceni bude sepsán předávací protokol, který podepíše oprávněný zástupce
pracoviště.

3. Půjcitel předá uýpůjéiteli doklady, které se vztahuji k věci podle odst. 1. a týkají se zákonných
požadavků pro její provoz. Těmi jsou prohlášeni o shodě nebo CE certifikát, návod k obsluze
v českém jazyce v písemné podobě a v elektronické podobě např. na CD, technickou dokumentaci
(katalogové listy, technický popis, parametry v systému atd. ) v ČJ nebo AJ v listinné nebo
elektronické podobě (např. na CD), protokol o zaškoleni obsluhy (spolu s pověřením odpovědného
pracovníka k dalšímu přeškolováni) a pokud byla provedena vstupní měřeni (kalibrace, ualidace,
jiný typ měření), příslušný protokol a doklady odpovídající požadavkům zákona o metrologii.

4. Vypůjéitel se zavazuje užívat věc podle odst. 1. této smlouvy výhradně k vlastnímu použiti a
nepřenechávat ji bez souhlasu půjčitele k užívání jiným osobám.

5. Vypůjéitel se zavazuje umístit movitou věc podle odst. 1. této smlouvy na pracovišti: Ustav
laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické biochemie FN Ostrava a nepřemísťovat ji bez souhlasu
půjčitele na jiné místo.

6. Půjčitel provede bezplatné zaškoleni obsluhujiclho personálu vypůjéitele v rozsahu potřebném
k rádné a bezporuchové obsluze movité věci podle odst. 1) této smlouvy - o tomto bude sepsán a
potvrzen protokol o zaškoleni obsluhy. Dále půjčitel zajisti připojeni dodaného přístroje do LIS/NIS,
UPS a to bezplatně.

7. Výpůjčka podle této smlouvy se děje bezplatně.
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Fakuttní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. iislo vypůjčitele: lSil/OVZ/13/^5. -V, ZPŘ-04/I8
ev. číslo půjíitele:

8. Vypůjéitel se zavazuje chránit movitou věc podle odst. 1 . této smlouvy před zneužitím, ztrátou nebo
zničením.

9. Vypůjéitel se zavazuje hradit obvyklé náklady spojené s užíváním movité věci podle odst. 1 této
smlouvy.

10. PůjBitel se dále zavazuje zajišťovat opravy a servis movité věci podle odst. 1 této smlouvy po celou
dobu trváni smlouvy, a to bezplatné. Potřebu oprav při poruše oznámí vypůjéitel telefonicky na
telefonní číslo 800444420 nebo mailem na adresu: servis@biovendor. cz. Půjéitel v záruce a po
z?^"?e zabezPe6i hot-line servis a garantuje zprovozněni zařízení do 6 hodin (počítaných od
ohlášeni závady).

11. Pokud dojde v průběhu platnosti smlouvy o výpůjéce k tomu, že zapůjčené přístrojové vybaveni
bude nahrazeno novým nebo výrazné inovovaným typem, rychlejším, výkonnéjšim nebo lépe
vyhovujícím podmínkám dle původního výběrového řízeni, je půjčitel oprávněn nabídnout toto nové
zařízeni uypůjčiteli k výměně za původní. V případe, že vypůjéitel tuto nabídku akceptuje, bude
uzavřen dodatek smlouvy o výpůjčce, kterým bude upraven předmět výpůjčky bez" dalších
finančních závazků vypůjéitele. Vypůjéitel není povinen nabídku akceptovat.

12. Půjéitel bude provádět bezplatně preventivní prohlídky včetně kontroly UPS, pravidelnou údržbu a
kalibraci (validace) movité véd podle odst. 1 této smlouvy. Protokoly o provedených preventivních
prohlídkách bude předávat na dispečink Odděleni zdravotnické techniky FN Ostrava.

13. Vzárucni a^pozáruéni době se půjéitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z pořizovaci
ceny ve. ̂ DPH^ za každých započatých 24 hod. prodleni nad garantovaný počet hodin pro
zprovozněni zařízení.

14. Vypůjčitel se zavazuje umožnit půjéiteli vstup na svoje pracoviště za účelem kontroly, zda je movitá
věc podle odst. 1. této smlouvy uživena v souladu s podminkami její výpůjčky podle této smlouvy

15. Neni-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídl se vzájemný právní vztah mezi oběma stranami úst.
§ 2193 a naši. občanského zákoníku.

16. Smlouva bude zveřejněna dle zákona a. 340/2015 Sb, o registru smluv úplatném zněni, půjéitel
souhlasí s uueřejnénim plného zněni smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu a uzavírá se ode dne podpisu této smlouvy na
dobu neurčitou. Smlouvu je možno kdykoli vypovědět s třiměslcni výpovědní lhůtou, která poéíná
běžet prvním dnem měsíce následujlciho po doručeni výpovědi druhé smluvní straně.

18.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží BO ie
vyhotoveni.

VBrnédne^j^O^ v Ostravě dne 2^/A/^'IJ

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel
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