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: SMLOUVA O VYPUJCCE ZDRAVOTNICKEHO PROSTREDKU PRISTROJOVEHO CHARAKTERU
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':_;, 35 PROTOKOL O PREDANI A INSTALACI

#05! Fri t-‘P (Doba vy'pfijékv ZP nepfesahuje 3 mésl’ce)

Pfijéitel: BULLETIN.CZ s.r.o Vypfijéitel: Fakultni nemocnice Hradec Krélové

Se sidlem: Lipové 724, 25088 Cela’kovice Se sr’dlem: Sokolské 581, 50005 Hradec Krélové — Nov»? Hradec Krélové

Zast.: Ing. Jirim Kofinkem Zast.: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c., Feditelem

ID schrénky: 4n7sSdr

16: 26191334 016: c226191334 It: 00179906 DIE: CZ00179906

Reg. v OR: Méstského soudu v Praze, oddl’l C, vloika C78396

DATUM PREDANI PREDMETU WPUJCKY A INSTALACE ZP: 3.9.2019

DATUM UKONCENI’WPOJCKY: 10.9.2019

NAZEV A PRESNY TYP ZP: Me-Check Plus; El. ph’strojovy stolek

CENA ZP BEZ/vé. DPH: 95.000,- K6 bez DPH/114.950,- Ki: 5 DPH

VYROBNI’ CESLo ZP: MC50229M8 ROK VYROBY12019
V ,

UMfSTENiZP-KLINIKA,INVENTARNiUSEK: OWI
MIN/MU

AN WJ/

souCAST DODAVKY:
- ES prohlééeni o shodé e0k (EC Declaration of Conformity) AND a NE [:|

— Névod k obsluze v éeském jazyce v listinné a elektronické podobé ANO NE E]

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

- Doklad o instruktéii (pro§kolenl') obsluhy v souladu 5e zékonem E. 268/2014 5b., v platném znénl' 1

ANO NE Cl

- Platné BTK (revize) dle zékona E. 268/2014 5b., v platném znénl', v6. AND M NE E]

protokolu

- Doklady osoby, které je pouéena eobcem k provédéni instruktéie danéhn 7dravotnického prostFedku

(viz § 61 za‘konaE 263/2014 Sb 0 zdravornicch prostfedcich). AND
[3

NE
E

- Doklady osob, ktere' jsou pro§ko|eny eobcem nebo osobou autorizovanou vy'lrobce , k prova’dénf odborné Udriby

(viz § 65 za’kona E 268/2014 Sb 0 zdravotnicch prostiedcich) ANO N E I:

PFedmétem této smlouvyje zévazek pfljéitele pfenechat vypfljéiteli k bezplatnému uil’vénl' vy§e uvedeny ZP.

Pfljéitel prohlaéuje, ie predmét vfijéky nemé ia’dné patentni nebo jiné pra’vnl'vady, odpovidé v§em platm prévnfm predpist‘Jm a normém,

je podle Drévnl’ch pfedpisfi zpfisobilv k pouiiti pFi poskytovéni zdravotnl' péée a byla u néj podle prévnl’ch predpisfl posouzena shoda jeho

vlastnosti se za'kladnimi poiadavky na zdravotnické prostfedky s pfihlédnutl’m k uréenému fléelu pouiiti a vyrobce nebo jeho zplnomocnény

zéstupce vydali pl'semné proh|é§eni o shodé.

Pfljéitel je povinen zajistit vypfijéiteli servis a pravidelné kontroly event. validace pfedmétu Wpfljéky v souladu se zékonem E. 268/2014 8b.,

v platném znéni, na vlastni néklady po dobu vfljEky a to 0d doby uvedeni do provozu s tim, ie opravy pfedmétu vY/pfljéky budou provédény

dle moinosti pl'JjEitele v co nejkratEI’ dobé.

Pfljéitel mé prévo na provedenl' kontrol u vypfijéitele, a to 23 Liéelem provédém’ oprav na pfedmétu vfijéky, VE. preventivm’ch prohll’dek, a 2a

Uéelem kontroly uiivéni predmétu Wpfijéky vypfijéitelem.

Vypfijéitel je povinen pfedmét Wpfljéky Fédné uil’vat, chrénitjej pFed po§kozenim, ztrétou nebo zniéem’m.

V ph’padé konektivity do datové sité vypfijEitele je nutné bezodkladné po podpisu smlouvy, nejdéle v§ak 4 ty'dny pied pla’movanou instalaci,

informovat IT oddélem’vypfijEitele na adrese helpdesfnhku. Ozna’mem’ o skuteéném datu instalace je nutné provést nejdéle 3 pracovni

dny piedem.

Smluvm’ strany se dohodly, ie v rémci smluvniho vztahu zaloieného touto smlouvu bude aplikovén § 2197 obéanského zékom’ku, tzn., ie

vypfijéltcl jc oprdvnén kdykoli vrjtit pfodmét Wpfljiky pfljfiteli

Smluvni strany souhlasi se zveFejnénI'm smlouvy dle platm’lch prévnich pfedpisfi.
Tato smlouva je vyhotovena ve tFech stejnopisech, z nichi 1 stejnopis obdrii pfljéitel a 2 stejnopisy vypfljéitel.

Tato smlouva navé platnosti a L'Jéinnosti dnem jejl'ho podpisu oprévnéai zéstupci obou smluvm’ch stran.

Smluvm’ strany prohlaéuji, ie tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou, pravou, véinou a L'Jplnou vflli, prostou omylfi. Na dfikaz shora

uvedeného pFipojuji oprévnéni zéstupci smluvnl'ch stran své podpisy.

Za pfijéitele: Za vypfijEitele:

v Celékovicich v Hradci Krélové
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Ing. JiFI' Korinek prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. c.

jednatel Feditel

BULLETIN.CZ s.r.o Fakultnl’ nemocnice Hradec Krélové


