
SMLOUVAOVYPŮJČCE

v souladu s § 659 a násl. občanského zákoníku v platném znění

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

pŮjčitel:

a

vypůjčitel:

ECOLAB, S. r.o.
sídlo: Praha 8, Voctářova 2449/5, PSČ 180 00
IČO: 46995935
DIČ: CZ46995935

- zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudemv Praze, v oddíle C a vložce 300669

- zastoupený je(jnatelen) společnosti janem Boháčkem
- bankovní spojení: kb
- Č. ú.:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36,
682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZOO839205

I.
PŘedmět VYPŮJČKY

pŮjčitel touto smlouvou půjčuje a již půjčil vypůjčiteli dávkovací zařIzenI, přídavná
pumpa, volič programů, sací sondy, kompresor a další potřebné komponenty,
v celkové hodnotě 244 803,- KČ (bez DPH), pro účel praní prádla v prádelně.
Specifikace zařIzenI je uvedena v přibze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedIlnou
součást a je podepsána zástupci obou smluvních stran.

ĹĹ.
Doba TRVÁNÍ VYPŮJČKY

1.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že vypůjčitel se zavazuje
vypůjčené věci, které tvoří předmět výpůjčky, vrátit, bude-li k tomu půjčitelem
vyzván, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručeni písemné výzvy půjčitele
k vráceni předmětu výpůjčky.
Smluvní strany se dohodly, že každá z obou smluvních stran má právo tuto
smlouvu vypovědět bez udáni důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí 1 měsíc
a začíná plynout prvního dne nás|edujÍcÍho měsíce po doručení výpovědi.

III.
Ostatní ujednání
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1. vypůjčitel bude věci, které tvoří předmět výpůjčky bezplatně užívat. vypůjčené
věci bude výhradně užívat pouze vypůjčitel.

2. Předmět výpůjčky dodal půjčitel vypůjčiteli do místa podnikáni. půjčitel
se zavazuje předat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém jeho
řádné užNáni. '

3. půjčitel se dále zavazuje, že bude provádět odstraňováni závad předmětu
výpůjčky po dobu trvání smlouvy s tou výhradou, že se nebude jednat
o závady, které vznikly zaviněním vypůjčitele případně třetí osoby.

4. pŮjčitel se zavazuje provést zaškolenI obsluhy zařIzenI v případě potřeby.
5. pŮjčitel se zavazuje řádně pečovat o vypůjčené věci, zejména je povinen

je chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.
6. vypůjčitel je povinnen vypůjčené zařIzenI po dobu výpůjčky pojistit, pokud

tak neučiní nese sám riziko vzniku škody.
7. půjčitel je oprávněn požadovat přistup k věcem, které tvoří předmět výpůjčky

za účelem kontroly, zda vypůjčitel využívá věci řádným způsobem.
8. K zabezpečeni řádné funkce zařIzenI, které je předmětem výpůjčky

se vypůjčitei zavazuje používat výhradně ČistÍcÍ a dezinfekční prostředky
společnosti ECOLAB s. r.o.

9. vypůjčitel je povinen vrátit věci pŮjčiteli ve stavu v jakém ho převzal
s přihlédnutím k obvyklému opotřebeni.

10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řIdí ustanoveními občanského
zákoníku.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží
po jednom vyhotoveni.

12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti
stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné
uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném
znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků),
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší,
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni
smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajisti vypůjčitel.

dne ..!,!,,"07- 2019

. LAB'

jan Boháček - jedn tel společnosti

Smlouva o výpůjčce P3

Nemocnice Vyškov, p/ispěvOVá organkae
Purkyňova 36, 682 01 Vvškov

IČO: 00839205 D!Č· CZQt'839205
tel,: 517 315111 fax: 51" 315 118 194

P

vy, ůjčitel
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Příloha č. 1 ke smlouvě o výpůjčce

Protokol o předáni zapůjčeného dávkovacího zařízení

Seznam zařízeni, které bylo montováno:

Množství
Číslo výrobku výrobek ks Cena celkem
XLM3-6D10-
10F MANYFOLD 6VST.10/10 24V+F 3 33483
XL188427 TRUBICE SACÍ L=1150/NW10P.SUD 1 12320
XLM-FS SNÍMAČ PRŮTOKOVÝ K MANIFOLDU 3 10905
XL207002 DRŽÁK NA STĚNU PRO TURBOPUMP 4 2464
WL-FORM WL6-VOLIČ PROG RAMOVÝ 3 8136
XL415705964 JEDNOTKA ŘÍD.TURBODOSE ll 3 42000
XL417400126 HADICE PVC IND. 75SH.1OX3 0,75 825,75
XL207713 PŘIPOJENÍ K ČERP.10/16-5/8PVDF 18 9684
XL249474 VENTIL SACÍ PVFPKE000 G 5/8-G 9 13770
XL249471 Saciventil PPFPKE000 G 5 9 2944,8
XL249494 VENTIL TLAKOVÝ PVFPKE000G 5/8 9 13770
XL249488 VENTIL DRV PPFPKE001G5/8-G5/8 9 23859
XL207723 PŘIPOJENÍ K ČERP.10/16-5/8' PP 18 7416
XL107020 TURBO PUMP 20 l/h PP 1 6953
XL1070 TURBO PUMPA 50 l/h PP 3 24342

Montáž RTL 31930
Celkem 244803

Hodnota zařízení včetně montáže činí 244 803,- Kč bez DPH.

Převzal: Předal:

Jméno a podpis: Lj<Ľ)

Razítko:

V Praze

i ""«mciŇce Výškův,

Jméno a podp

Razítko:
purkyňov& 36. %2 61 Vyšk0\!

?TO - tktavnÍ prádelm
ČO: 00839205 oic: czon8392()6

t : 517 315 " 8ň f?y: S17 32'Š NI 205

Dne 12. července 2019
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rna||: oW|ce.pmgu8@0coi
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