
M2.
SMLOUVA o WPOJCCE ZDRAVOTNICKEHO PROSTREDKU PRI’STROJOVEHO CHARAKTERU

(DALE JEN ,,2P)

PROTOKOL o PREDANI’ A INSTALACI
(Doha vy'pfljékv ZP nepfesahuje 3 mésice)

Pfijéitel: HARTMANN-RICO a.s. Vypfijéitel: Fakultni nemocnice Hradec Krélové

Se sidlem: Masarykovo néméstl’ 77, 664 71 Veverské BI’tVéka Se sidlem: Sokolské 581, 50005 Hradec Krélové — Novv Hradec Krélové

Zast.: lng. Tomé§em Grohem, Elenem predstavenstva

Ing. Markem Treékou, MBA, (:Ienem predstavenstva Zast.: prof. MUDr. VIadimI’rem Paliékou, CSC., dr. h. c., Feditelem

ID schrénky:

IC: 44947429 Dlé:cz44947429 Ié: 00179906 DIC: CZ00179906
reg. v OR: u Krajského soudu v Brné, oddil B, vloika 644

DATUM PfiEDANf PREDMETU WPL‘JM‘EKY A INSTALACE ZP:18.4.2019

DATUM UKUNCENI’WPUJEKY:1&=+.-zeao A” 15 2494’s, :5, .
NAZEV A PfiESNY' TYP ZP:PF1’stroj pro léébu ran podtlakov u terapii, Vivano Ten: Pro [déle jen ,,2P")

CENA ZP BEZ/VC. DPH:121.000,—/ks
WROBNI’ (:I’SLo zp:219014917 ROK WROBY:2019

UMI’STENI’ZP — KLINIKA, INVENTARNI' USEKzl. Internl' kl. kardioangiologické

souéAST DOD/\VKY:
— ES prohlééeni o shodé eobku (EC Declaration of Conformity) ANO - NE Cl

- Névod k obsluze v Eeském jazyce v listinné a elektronické podobé ANO - NE [:1

(elektronické verze pro odbor zdravotnické techniky, listinné pro pracoviété vypfijéitele)

— Doklad o instruktéii (proEkolenI’) obsluhy v souladu se zékonem é. 268/2014 5b., v platném znénl’ 1

AND [:1 NE -

— Platné BTK (revize) dle zékona é, 268/2014 5b., v platném znénl', vé. ANO CI NE -

protokolu

- Doklady osoby, ktera’ je pouéena vyrobcem k provédéni instrukta’ie daného zdravotnicke’ho prostFedku

(m. g 51 zékona e. 253/2014 Sb. 0 zdravomicky’ch prostredcich), AN0
[:1

NE
-

- Doklady osob, které jsou proékoleny eobcem nebo osobou autorizovanou vyrobcem, k provédénl’ odborné adriby

(Viz. § 65 za’kona é. 268/2014 Sb. 0 zdravolnicch prostiedcich). AND E N E -

Predmétem této smlouvy je zévazek pfijfiitele pfenechat vypfijéiteli k bezplatnému uil'vénl’ vy’ée uvedeny ZP za podml’nek stanovenych v této

smlouvé.

Pfljéitel prohlaéuje, ie predmét vypfijéky nema’ ia’dné patentni nebo jine’ prévnl’vady, odpovfdé v§em platnY/m pra'vnl'm pFedpisflm a norma’nm,

je podle pra’vm’ch predpisfi zpfisobily’r k pouiitl' pFi poskytovéni zdravotni péée a byla u néj podle pra’vnl'ch predpisfi posouzena shoda jeho

vlastnosti 5e zékladnimi poiadavky na 2dravotnické prostredky s pfihlédnutim k uréenému Liéelu pouiitl’ a vY/robce nebo jeho zplnomocnény

zéstupce vydali pisemné prohléiem’o shodé. O pfedénl’ bude sepsén Protokol o pfevzetf.

Pfljéitel je povinen zajistit vypfijéiteli servis a pravidelné kontroly event. validace predmétu vypfijéky v souladu se zékonem E. 268/2014 5b.,

v platném znéni, na vlastnl’ néklady po dobu vy'IpL'iky a to 0d doby uvedenl' do provozu 5 mm, ie opravy pFedmétu vypfijéky budou provédény

dle moinostl’ pfijéitele v co nejkratéi dobé.

Pfijéitel ma’ prévo na provedenl’ kontrol u vypfijéitele, a to 23 Uéelem provédém’ oprav na pFedmétu vypfijéky, v6. preventivm’ch prohh’dek, a za

Liéelem kontroly uiivéni predmétu vypfljéky vypfijéitelem.

Vypfijéitel je povinen pfedmét vypfljéky Fédné uil'vat, chra’nit jej pied po§kozenim, ztrétou nebo zniéem’m.

V pFipadé konektivity do datové sité vypfijEitele je nutné bezodkladné p0 podpisu smlouvy, nejdéle v§ak 4 ty'dny pi‘ed plénovanou instalaci,

informovat IT oddéleni vypfljéitele na adrese helgdesfnhk.cz. Ozna'meni o skuteéném datu instalace je nutné provést nejdéle 3 pracovnl'

dny pFedem.

Smluvnl’ strany se dohodly, ie v rémci smluvm’ho vztahu zaloieného touto smlouvu bude aplikovén § 2197 obéanského zékonl’ku, tzn., 2e

vypfijéitel je oprévnén kdykoli vrétit predmét vypfijéky pfijéiteli v misté sidla vypfljéitele ve stavu odpovidajl'cim obvyklému opotFebenI’.

Smluvnl’ strany souhlasi se zvefejnénl'm smlouvy dle platch prévnich predpisfl.
Tato smlouva mflie bf/t ukonéena pl’semnou dohodou smluvnich stran anebo pl‘semnou vypovédl' kterékoliv ze smluvnl'ch stran s Wpovédnf

dobou v de’lce dvou mésn’cfl, priéemi tato poéne béiet prvnim dnem mésice po mésn’ci, v némi byla vovéd’ doruéena druhé smluvnl' strané.



Tato smlouva je vyhotovena ve tFech stejnopisech, z nichi 1 stejnopis obdrii pfljéitel a 2 stejnopisy vypfijéitel.

Tato smlouva nabWé platnosti dnem jejl’ho uzavfem’ a liéinnosti dnem uvefejnénf v Registru smluv ze strany vypfijéitele.

Smluvni strany prohlaéujl', 2e tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou, pravou, véinou a flplnou vfili, prostou omylfi. Na dfikaz shora

uvedeného pFipojujl‘ oprévném’ zéstupci smluvnl'ch stran své podpisy.

Za pfljéitele:
HAHTMANN .

Za vypfijéitele:

Ve veVEFSké BiWéce Masarykovo nénn1légtioJa7ls' V Hradci KréIOVé

dne: 18.4.2019 cz - 664 71 Veverské Bityska dne= 18-4-2019
.77.

/f
prof. MUDr. Vladimir PIng‘ éé Groh al' 'ka, CSc., dr. h. c.

Ing, Marek Tfeéka, MBA Feditel x,

Clenové pfedstavenstva Fakultm’ nemocnice Hsec Krél

HARTMANN-RICO a.s.


