Smlouva o výpůjčce
ABB s.r.o.
IČO: 49682563
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu C, vložka 79391,
se sídlem
BB Centrum Delta II
Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
Česká republika
zastoupená XXX, na základě plné moci
(dále jen „Půjčitel“)
a
Vysoké učení technické v Brně
součást VVŠ: Fakulta strojního inženýrství
IČ: 00216305
veřejná vysoká škola zřízená zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nezapisuje se do OR
se sídlem
Technická 2896/2, 616 69 Brno
Česká Republika
Zastoupená: Ing. Petrem Tesařem, tajemníkem FSI VUT
Kontaktní osoba: XXX
(dále jen „Vypůjčitel“)
I.
Předmět smlouvy:
1.1. Předmětem smlouvy je bezplatné přenechání robota ABB IRB XXX s řídícím systémem IRC5C
a s programovacím pendantem (dále jen jako „předmět výpůjčky“) k dočasnému užívání
Vypůjčiteli.
1.2. Hodnota předmětu výpůjčky činí XXX,- EUR bez DPH.
1.3. Vypůjčitel je oprávněn používat předmět výpůjčky výlučně běžným způsobem a pro svou
osobní potřebu. Porušení této povinnosti Vypůjčitelem opravňuje Půjčitele odstoupit od této
smlouvy a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % hodnoty předmětu výpůjčky.
1.4. Předmět výpůjčky je před započetím užívání Vypůjčitelem nutno nainstalovat, oživit a
zprovoznit. Na vztahy mezi Půjčitelem a Vypůjčitelem vzniklé v souvislosti s tím budou
přiměřeně použity Všeobecné obchodní podmínky Vypůjčitele pro dodávky Zboží
(OP_KS_2016), které jsou připojené k této smlouvě a jejichž převzetí a seznámení se s nimi
potvrzuje Vypůjčitel podpisem této smlouvy.
II.
Doba výpůjčky:
2.1. Předmět výpůjčky se bezplatně přenechává k užívání Vypůjčiteli od 06.06.2019 do 28.06.2019
Po uplynutí doby výpůjčky vrátí Vypůjčitel předmět výpůjčky Půjčiteli na adresu ABB s.r.o. Nad
Jezerem 567, 252 42 Vestec u Prahy, pokud se strany nedohodnou jinak.

2.2. V případě, že předmět výpůjčky nebude vrácen v dohodnutém termínu, vzniká okamžikem
prodlení mezi ABB s.r.o. a Vypůjčitelem nájemní vztah k předmětu výpůjčky. Nájemné se pro
takový případ sjednává ve výši 0.05 % z hodnoty předmětu výpůjčky za každý den trvání
nájmu. Nájem končí v den převzetí předmětu výpůjčky Půjčitelem.
III.
Ostatní ujednání:
3.1. Vypůjčitel je povinen učinit veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby
ochránil předmět výpůjčky před jakýmkoliv poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením.
Vypůjčitel nese odpovědnost za ztrátu, zničení, nebo jinou újmu na zařízení, které je
předmětem výpůjčky/nájmu.
3.2. Vypůjčitel má uzavřenou smlouvu č. 7721007446 u Kooperativa Pojišťovna a.s., Pobřežní
665/21, 186 00 Praha 8 na pojištění obecné odpovědnosti za škodu do maximální výše plnění
30 000 000,- CZK ( slovy: třicettmilionů korun).
3.3. Vypůjčitel se zavazuje, že pojištění dle čl. 3.2 ponechá v platnosti po celou dobu výpůjčky.
3.4. Vypůjčitel a Půjčitel se tímto dohodli, že Půjčitel nenese žádnou odpovědnost za případnou
škodu způsobenou provozováním předmětu výpůjčky. Vypůjčitel byl řádně seznámen se
stavem předmětu výpůjčky, s pravidly jeho provozování a možnými riziky spojenými s jeho
provozováním. Odpovědnost za škodu způsobenou předmětem výpůjčky leží výhradně na
Vypůjčiteli.
3.5. Veškeré spory z této smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením a platností, budou
rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky v Praze v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. Rozhodčí
senát bude složen ze tří rozhodců. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Třetí rozhodce,
předseda senátu, bude jmenován na základě dohody prvních dvou rozhodců. Pokud se tito
rozhodci nedohodnou, předseda výše zmíněného Rozhodčího soudu jmenuje třetího
rozhodce.
3.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení.
IV.
Přílohy
Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky OP_KS_2016
V Praze dne:
Za Půjčitele
(razítko a podpis)

V Brně dne:
Za Vypůjčitele
(razítko, podpis a funkce)

…………………………..
XXX
XXX

…………………………..
Ing. Petr Tesař

…………………………..
XXX
XXX

tajemník FSI VUT

