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SMLOUVA O VÝ PŮ JČ CE
uzavřenádle ust. 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

kterou uzavřeli:

Půjčitel : Bio-Rad spol. s r.o.

Sídlo : Pikrtova 1737/la, 140 00 Praha 4

Zastoupena : Martin Durdík

jednatel

IC, DIČ : 49243764, CZ49243 764

Bankovní spojení : Citibank Europe plc, organizační slož ka

Zápis v OR : Mě stský soud v Praze, odd. C, vlož ka 20503

/dále jen „ půjčitel“ /

a

Vypůjčitel : Nemocnice Kyjov, příspě vkováorganizace

Sídlo : Stráž ovská1247/22, 697 01 Kyjov

zastoupená : Ing. Mgr. Lubomír Wenzl

ředitel

iČ , DIČ : 00226912, CZ00226912

Bank.spojení : Komerční banka a. s.,

Zápis v OR : Krajský soud v Brně , odd. Pr, vlož ka 1230

/dále jen „ vypůjčitel“ /

Tato smlouva upravuje vztahy mezi půjčitelem a vypůjčitelem ohledně vý půjčky analyzátoru.

I.

Předmě t vý půjčky

1. Půjčitel prohlaš uje, ž e je vlastníkem analyzátoru zn. EVOLIS $ystem, rok vý roby 2010,

vý robní číslo: 9163700492, (dále jen „ předmě t vý půjčky“ ), a ž e je oprávně n tento

poskytnout do vý půjčky za podmínek stanovený ch dále touto smlouvou.

Hodnota analyzátoru v době vý půjčky: 1 067 099,00 v Kč včetně DPH (2 1%)

2. Touto smlouvou půjčitel půjčuje uvedený předmě t vý půjčky vypůjčiteli, aby jej už íval

bezplatně za podmínek, kteréjsou ve smlouvě dále uvedeny.



II.

Doba zapůjčení

1. K předání předmě tu vý půjčky a jeho převzetí dojde v sídle vypůjčitele, hematologie a

transfúzní odd., a to ke dni podpisu této smlouvy.

2. Doba zapůjčení se sjednávána dobu 2 let ode dne podpisu této smlouvy.

III.

Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmě t vý půjčky ve stavu způsobilém k jeho

řádnému už ívání.

2. Před předáním předmě tu vý půjčky je půjčitel povinen seznámit vypůjčitele s obsluhou

předmě tu vý půjčky a pož adavky na jeho pravidelnou bě ž nou údrž bu.

3. Jestliž e půjčitel zjistí, ž e vypůjčitel neuž ívápředmě t vý půjčky řádně nebo jestliž e ho

už íváv rozporu s účelem, ke kterému slouž í, je oprávně n pož adovat vrácení předmě tu

vý půjčky před skončením stanovené doby zapůjčení, jest]iž e vypůjčitele písemně

upozornil na tuto skutečnost a vypůjčitel ve lhůtě 3Oti dnů neprovedl nápravu v už ívání

předmě tu smlouvy. Vypůjčitel je v tomto případě povinen vrátit předmě t vý půjčky

nejpozdě ji do pě ti pracovních dnů poté, kdy byl půjčitelem k vrácení vyzván. O předání

předmě tu vý půjčky zpě t půjčiteli bude sepsán protokol, který podepíš í statutární zástupci

obou smluvních stran.

4. Půjčitel se zavazuje, ž e po dobu zapůjčení zajistí bezplatný servis předmě tu vý půjčky do

48 hodin od písemného či telefonického nahláš ení potřeby opravy. V případě poruchy

trvající déle než 48 hodin, zajistí půjčitel náhradní analyzátor.

5. Ustanovení odst. 4 tohoto článku neplatí pro případ, kdy závadu způsobí vypůjčitel

poruš ením svý ch povinností stanovený ch touto smlouvou. V tomto případě jdou veš keré

náklady na opravu předmě tu vý půjčky na účet vypůjčitele.

6. Půjčitel se zavazuje pojistit předmě t vý půjčky na svoje náklady a provádě t na svoje

náklady servis předmě tu vý půjčky.



Iv.

Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Po dobu, po kterou bude vypůjčitel na základě této smlouvy předmě t vý půjčky už ívat, je

povinen předmě t vý půjčky už ívat řádně v souladu s účelem, ke kterému je určen

a způsobem přimě řený m povaze a určení předmě tu vý půjčky. Je povinen chránit předmě t

vý půjčky před ztrátou, zničením, poš kozením nebo znehodnocením.

2. Vypůjčitel není oprávně n provádě t na předmě tu vý půjčky jakékoli změ ny.

3. Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu potřeby veš kerý ch oprav

předmě tu vý půjčky.

4. Bě hem sjednané doby vý půjčky není vypůjčitel oprávně n přenechat předmě t vý půjčky

k už ívání třetí osobě . Poruš ení tohoto zákazu zakládáprávo půjčitele ž ádat vrácení

předmě tu vý půjčky před skončením stanovenédoby zapůjčení.

5. Vypůjčitel se touto smlouvou zavazuje nezajiš t‘ovat servis a opravy prostřednictvím

jiného subjektu, než prostřednictvím půjčitele. Při poruš ení tohoto ustanovení je povinen

náklady na servis či opravy hradit ze svého a odpovídáza případnou š kodu, kteráby

tímto na předmě tu vý půjčky vznikla.

6. Vypůjčitel je povinen umož nit půjčiteli na jeho ž ádost danou písemně vypůjčiteli

nejméně dva dny předem, přístup k předmě tu vý půjčky za účelem kontroly, zda

vypůjčitel předmě t vý půjčky už ívářádný m způsobem a za účelem pravidelné servisní

prohlídky.

7. Podpisem smlouvy vypůjčitel prohlaš uje, ž e se seznámil s technický m stavem předmě tu

vý půjčky a ž e byl seznámen s pož adavky na jeho obsluhu a údrž bu.



2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a kaž dáze smluvních stran obdrŽ í po

jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona

o svobodném přístupu k informacím.

4. Půjčitel prohlaš uje, ž e byl seznámen se skutečností, ž e tato smlouva a s ní spojené

dokumenty budou zveřejně ny v ‘Registru smluv‘, a to na adrese

https://zakazkyiuajbezkorupce.cz, s čímž vý slovně souhlasí.

5. Půjčitel prohlaš uje, ž e byl seznámen se skutečností, ž e tato smlouva bude uveřejně na

prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340ĺ2015 Sb., o zvláš tních

podmínkách účinnosti ně který ch smluv, uveřejň ování tě chto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), v platném zně ní. Smluvní strany se dohodly, ž e uveřejně ní

v registru smluv provede vypůjčitel.

28. 3. 2019
V Kyjove, dne

Za vý půjčitele:

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl

V.

Závě r ečnáustanovení

1. Smlouva nabý vá účinnosti zveřejně ním v Registru smluv postupem dle zákona

č. 340/2OlSSb. Můž e bý t mě ně na, doplň ována nebo upřesň ována pouze písemný mi

dodatky ke smlouvě . Pokud se ně které z ustanovení stane neplatný m, ostatní ustanovení

zůstávají V platnosti.

V Praze, dne .

. .

Za půjčitele:

Martin Ď urdík

jednatel
ředitel


