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Smlouva o výpůjčce
uzavřená podle § 659 a násl. občanského zákoníku, mezi:

Grifols s.r.o.
se sídlem: Žitná 2, 120 00 Praha 2
zastoupená: Ing. Karlem Pivoňkou, jednatelem společnosti
IČ: 480 41 351, DIČ: CZ480 41 351
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15732
(dále jen ,,půjčitel“)
a
Fakultní nemocnice Motol
státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
jednající: JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem
IČ: 00064203, DIČ: CZ00064203
bankovní spojení:
číslo účtu:
( dále jen ,,vypůjčitel“)
obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném
projednání a shodě uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o výpůjčce v tomto znění:
I.

Předmět smlouvy
1.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že půjčitel se touto smlouvou zavazuje přenechat vypůjčiteli
k bezplatnému užívání přístroj Erytra®
tj. plně automatický imunohematologický
analyzátor ke zpracování gelových karet systému DG Gel® Grifols s příslušenstvím (externí snímač
čárových kódů Datalogic-Heron, laserová černobílá tiskárna HP LaserJet Pro
, záložní napájecí
zdroj
(dále jen ,,věc“). Hodnota věci či

1.2. Věc bude vypůjčitelem užívána na Oddělení krevní banky FN Motol, c. NS 9911 a bude sloužit
k testování vhodnosti přístroje Erytra® jako imunohematologického analyzátoru pro použití
v laboratorních podmínkách Oddělení krevní banky.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran
2.1. Půjčitel prohlašuje, že vypůjčená věc je způsobilá k řádnému užívání a její technický stav
odpovídá příslušným normám a předpisům. Vypůjčitel vypůjčenou věc přijímá.
2.2. Půjčitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady pojištění věci.
2.3. Výpůjčka je bezúplatná a vypůjčitel není oprávněn přenechat vypůjčenou věc třetí osobě.
2.4. Vypůjčitel se zavazuje ponechat na vypůjčené věci všechny popisky, štítky, sériová čísla a
podobná označení.
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2.5. Předáním věci se rozumí její uvedení do provozu, seznámení vypůjčitele s obsluhou a požadavky
na její pravidelnou běžnou údržbu, předání příslušné dokumentace a návodu k použití v české verzi.
2.6. Vypůjčitel se zavazuje informovat půjčitele o jakémkoli poškození věci nejpozději následující den
po dni, kdy se o poškození dozvěděl.
2.7. Půjčitel svým nákladem zajistí veškeré opravy a údržbu vypůjčené věci.
2.8. Pokud vypůjčitel poruší podmínky ujednané touto smlouvou, zejména tím, že věc přenechá třetí
osobě anebo nezajistí její dostatečnou ochraňuje půjčitel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.
'

III.
Doba užívání

3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 6ti měsíců od podpisu smlouvy. Vypůjčitel
je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.
Půjčitel může požádat o vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel
věc neužívá řádně, nebo jestliže ji užívá v rozporu s účely stanovenými touto smlouvou.
IV.
Závěrečná ustanovení
4.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen výslovným písemným ujednáním, jež podepíší
oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž taková změna nebo doplnění musí mít formu
očíslovaného dodatku.
4.2. Závazky z této smlouvy se řídí českým právem.
4.3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4.4. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě
budou spory řešeny příslušnými soudy ČR.
4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují
smluvní strany svým podpisem.
4.6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, obou s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno paré.
4.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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