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<f/í?A\it>> DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2055 a naši. zákona 6. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ)

Smluvní strany

dárce:
Nadace Křižovatka

Sídlo: Nové Sady 607/41, 602 00 Brno
IC: 62159542
Zastoupená: Mgr. Stěpánkou Pokomíkovou, ředitelkou nadace
Zapsaná v nadačním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 179

obdarovaný:
Fakultní nemocnice Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 790/5, 708 52 Ostrava Porubá
IC: 00843989
DIČ: CZ00843989
Zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem. MHA - ředitel Fakultní nemocnice

Smlouva se uzavírá s těmito podstatnými náležitostmi:

l. Dárce se zavazuje na základě této smlouvy poskytnout obdarovanému:

Věcné dary, a to
30 kusů monitoru dechu BABYSENSE l Pro model CU 4929-100/2-E (přistroj pro
kontrolu dýchání novorozenců, dále také "monitor") v celkové hodnotě 58.538,4 Kč (cena
za l kus je 1951,28 K.6 včetně DPH). Dar bude předán obdarovanému do 15 dnů ode dne
nabytí účinnosti této smlouvy. Dárce poskytuje věcný dar pro Neonatologické oddělení
Fakultní nemocnice Ostrava - Porubá.

Předmět daru je zdravotnickým prostředkem dle zákona 268/2014 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, spolu s předáním monitorů předá dárce obdarovanému i příslušnou
technickou dokumentaci v rozsahu prohlášeni o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, návod k obsluze v českém jazyce.

2. Dárce prohlašuje, že mu nejsou známy žádné závady, které by bránily nebo omezovaly
obdarovaného v řádném a bezchybném užíváni a ve volné dispozici s darem, a na které by
obdarovaný musel být upozorněn. Současně dárce výslovně prohlašuje, že dar nebyl
odcizen, nevážnou na něm žádná práva třetích osob, není předmětem jakékoliv
pohledávky vůči dárci a že mu nejsou známy žádné okolnosti, pro které by bylo
poskytnutí daru nemožné.

3. Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá. V souvislosti s přijetím daru se však
obdarovaný v současnosti ani v budoucnosti nezavazuje ke koupi nebo odběru výrobků či
služeb od dárce nebo jiné osoby. Dárce prohlašuje, že dar není poskytován v závislosti
na jakoukoliv prodejní transakci mezi smluvními stranami či prostřednictvím třetích osob.
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.. s-.S ^ ^- Obdarovaný se zavazuje použít dar výlučně k veřejně prospěšnému účelu, konkrétně
na zlepšení zdravotní péče, péče o pacienty a v souladu s ustanovení § 20 odst. 8^AVf^.
zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

5. Obdarovaný se zavazuje poskytnout dárci doklad o použití daru. V případě, že dar
bude použit v rozpom s dohodnutým účelem, má dárce právo od smlouvy odstoupit.
Obdarovaný je v takovém případě povinen dárci dar vrátit.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že odpovídá jejich pravé
a svobodné vůli, a že nebyla uzavřena za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz
čehož připojují své podpisy.

7. Dárce prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu), předmětem a výší
daru na intemetových stránkách obdarovaného v souvislosti s poskytnutím daru dle této
smlouvy.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
obdrží obdarovaný a jeden dárce.

9. Smlouvu lze doplnit či změnit pouze po dohodě smluvních stran ve formě písemných
číslovaných dodatků.

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dárce: Obdarovaný:

V Brně dne 27. 6. 2019

Mgr. Štěpánka Poji&rníková
Ředitelka Nadace Křižovatka

V Ostravě ^2 .̂  ^

lUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice
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