
SMLOUVA o WPUJéCE 22000582

1. LIN ET spo|.s r.o.

se sidlem: Zelevéice (:05, 274 01 Slany

jednajici: Ing. Zbynék Frolik jednatel spoleénosti

Ing. Tomas Kola? jednatel spoleénosti

Ing. Jaroslav Chvojka jednatel spoleénosti

Ing. Pavel Chyfiava, prokurista

ICo: 00507814

DIC : CZ00507814

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskflm soudem v Praze, oddil C. vloika 163

Bankovni spojeni: KB Kladno ,poboéka Slany (3.0. 58242141/0100

da'le téijen p I] j 6 i t el na stranéjedné

a

2. Fakultni nemocnice Hradec Krélové

_ jednajici: Fakultni nemocnice Hradec Krélové J

adresa: Sokotské 581, 500 05 Hradec Kra’lové - Novy Hradec Krélové

kontaktnl' osoba pfebirajici vy'pfijéku: Petr Wohlhiifner, tel: 495 832 723

. osoba oprévnéné k podpisu smlouvy: prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h c., Peditel

déle téi jen v y p [I] I: i t e l na strané druhé

uzaviraji v souladu s ustanovenim § 2193 a nésl. Obéanského zékoniku, zékona ('2. 89/2012 Sb., v

platném znéni, na zékladé Uplného a vzéjemného konsensu o véech nl'ie uvedenych ustanovem’ch
nésledujlcl

smlouvu o vyipfljéce.

Pfedmét vypajéky

Dneéniho dne pfljéila obchodm’ spoleénost L | N E T spol. s.r.o. vypfljéiteli da’le uvedenou,

individuélné uréenou véc:

nézev modelové éislo u lflika vy'robni é. poéet kusfl
Nemocniéni lflikuTom 2 1K23553-21 20180020616 1

'

Matrace 4PPKP1100AS 1

dale téz' jen ,, véc



Doba uiivéni

1. Shora uvedené véci je vypfljéitel opra’vnén bezplatné, v souladu s podminkami této smlouvy uZivat,

a to p0 dobu uréitou, tj. od 7. 11.2019 do 7.12. 2019.

III.

Pfedéni véci vypl'ljéiteli

1. Vypfljéitel pfevzal véci od pfljéitele ve Fakultnl' nemocnice Hradec krélové, Sokolské

581, 500 05 Hradec Krélové - Novy Hradec Krélové, Détské klinika pfed podpisem

této smlouvy, ve stavu zsobilém k Fa'dnému uzivéni. Véci byly pfljéitelem vyéiétény a odzkouéeny,

pfed vlastm'm prvnim pouZiti je vypfljéitel povinen véci vydezinfikovat.
‘

2. Podpisem této smlouvy vypOjéitel potvrzuje pfevzetl' véci a sezna’mem’ se sjejim uil'vénl'm,

névodem, ktery spolu s véci od pfljéitele v okamiiku pfevzeti véci rovnéi pfebl’re'l.

IV.

Podminky, fléel uiivéni véci

1. Vypfljéenou véc bude vypfljéitel uiivat fédné, vsouladu s Udelem, ke kterému slouzl na adrese:

Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové - Novy Hradec Krélové, Détské klinika.

Uréeny UCeI pouZiti véci je uveden i v tzv. prohlééem’ o shodé, prohlaéujl'cfm shodu s nafizem’m vlédy

336/2004 Sb. ve smyslu zném’ pozdéjéich zmén a doplr'lkfi.

2. Vypfljéitel je povinen zajistit, aby kazdy, kdo bude véc uil'vat, by! seznémen s névodem k pouiiti

véci a fidil sejn’m.

3. Vypfljéitel je povinen véc chrénit pfed poékozenim, ztrétou nebo zniéenl'm. Po dobu vypfljéky véci

odpow’dé vypfljéitel za jejf veékera! poskozeni (i mechanické) pfip. za jeji ztrétu a je povinen uhradit

pfljéiteli ékodu ve vyéi odpovidaji'cf ééstce vypoétené odpovédnym pracovnikem pfljfiitele.

Pokud véc nebude uZFvana v souladu s névodem. provoznimi pfedpisy nebo technickymi podmlnkami

vyirobce a dojde k poékozeni nebo zniéeni éi daléér’m ékodam. je vypfijéitel povinen vzniklou ékodu

uhradit.

4. Vypfljéitel je povinen pfljéiteli bez zbyteéného odkladu pisemné oznémit, 2e doélo ke ékodé na véci,

zejména k poékozeni pfl’p. ztrété véci.

5. Neni-Ii dohodnuto jinak, vypfljéitel nesmi pfenechat véc k uiivéni na jiné oddéleni, neZ-Ii oddéleni

uvedené v (:1. IV. bodu 1. této smlouvy 3 ani jiné tfeti osobé.

6. Vypfljéitel nem’ oprévnén provédét jakékoliv zmény na véci Ci jeji Upravy.

7. Obvyklé néklady, véetné téch vyplyvajicich zprévm’ch pfedpisfl. névodu eobce, provoznfch

pfedpisfl a technickych podminek vyrobce, spojené suiivénim vypfljéené véci nese vypfljéitel ze

svého, a to véetné provédéni pravidelnych bezpeénostné technickych kontrol v souladu.

8. Pfljéitel se zavazuje jako souéésti vypfljéky vypfljéiteli dodat: '

— Cesky névod k obsluze ve dvojl'm vyhotoveni (1x v listinném, 1x v elektronickém),

- ES prohlaéem' o shodé vyrobku,



- platny protokol o provedeni BTK kontroly lfiika dle § 65 zékona C. 268/2014 Sb. v platném znéni,

umoifiujfci vypfljéiteli takové lfliko pouzivat.

V.

Vréceni pfedmétu vl'Jjéky

1. Vypfljéitel je povinen véc vrétit pfljéiteli nejpozdéji do konce doby sjednané v 6|. II. této smlouvy,
v misté a na oddéleni uvedeném v (3|. IV. bodu 1 této smlouvy ve stavu, vjakém ji pfevzal,

s pfihlédnutl’m k obvyklému opotfebenl’, dy véak nepoékozenou, omytou a vydezinfikovanou.

2. Nebude-li pfedmét vypfljéky vrécen vypfijéiteli ve sjednaném terminu, je vypfljéitel povinen zaplatit

pfljéiteli smluvni pokutu ve vyéi 0,025 °/o z hodnoty vypfljéené véci (véci), které éini 60 000 Kt": bez
DPH. Za kaZdy den prodleni vypfljéitele se splnénim této povinnosti. Nérok pfljéitele na néhradu ékody
pfesahujici smluvni pokutu tim neni dotéen.

3. Nebude—Ii pfedmét vypfljéky vrécen vypfijéiteli omyty, vydezinfikovany, je vypfljéitel povinen zaplatit

pfljéiteli smluvm’ pokutu ve vyéi 800 KC. Nérok pfljéitele na néhradu ékody pfesahujl’ci smluvni pokutu

tim neni dotéen.

4. Pfljéitel se zavazuje, 2e véc od vypfljéitele, po uplynuti doby jejiho uZiva’nI' dle této smlouvy, na své

néklady a nebezpeéi pfepravi zpét do svého sidla.

VI.

Zévéreéné usta‘hoveni

Smlouvu Ize ménit a doplhovat pouze po vzéjemné dohodé pisemnymi dodatky Po jejich podpisu se
stévaji nedilnou souéésti této smlouvy. Pfipadné prodlouieni doby vOjéky je oprévnéno za pflj'itele

dohodnout obchodni oddéleni Linet spol, 5 no

Kontakt na obchodni oddélem’: tel. 312 576 201 a 312 576 400 e—mail obchodcr@linet.cz. Toto je

oprévnéno dohodnout i pfesny termin odvozu a pfevzeti véci pfi jejich vracenl'.

Uéastnl’ci prohlaéuji, 2e si smlouvu o vypfljéce pfed jejim podpisem pieéetli, 2e byla uzavfena po

vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vflle, véiné, uréité a srbzumitelné, nikoliv v tisni

a za népadné nevyhodnych podminek.

Autentiénost této smlouvy potvrzuji svym podpisem.

Smlouva nabyvé platnosti dnes podpisu a 06innosti dnem uvefejnénl' v registru smluv. Ustanoveni této

smlouvy se pouiiji také na obdobi od 29. 10. 2019 do data uvefejnéni smlouvy.

PFI’lohy :

C1 Pfejimaci protokol o pfedéni véci
C2 Protokol o vréceni pfedmétu vypfljéky
6.3 Navody na pouiitl’

Za pfijéitele: Petra Cablikové Za vypfijéitele: prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. c.

Fakultni nemocnice Hradec Krélové 14-44- 70/?

Fekuhni nemocmce Htaciec Krélové
Odhor zdravr‘Tniricé :echnik- r Mikeé

. \._ 5351'
. ' .er‘. 'rirérID'uré

m? -



pmoha 6.1 PREJiMAci PROTOKOL o PREDANi VECI:

WPUJCNi SMLOUVA 22000582 ze dne 7. 11. 2019

nézev modelové éislo u laika eobni é. poéet kusfl
Tom 2 1KZB553—21 20180020616 1

Matrace 4PPKP1100AS 1

Véc ad 1 ) BYLA - NEBYLA pfedéna OMYTA.

Véc ad 1 ) BYLA — NEBYLA pfedéna VYDEZINFIKOVANA.

Véc ad 1 ) BYLA — NEBYLA pfeda'na NEPOSKOZENA (uvedte sh/edané pos'kozeni)

Podpisem pfejl’maciho protokolu néjemce poturzuje pfevzeti véci bez zévad, ve stavu zpflsobilém ke

smluvenému uZivéni, potvrzuje sezna’menl se 5 uZTvénim véci a na'vodem na obsluhu, ktery s véci od

pronajimatele v okamziku pfevzetl véci rovnéz pfebiré. Véc je pfedéna najemci vyéiéténa,

vydezinfikovéna a odzkouéena. coi majemce podpisem pfejimaciho protokolu stvrzuje.
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Pfiloha 6. 2

PROTOKOL o VRACENi PREDMETU WPUJéKY:

SMLOUVA o WPOJéCE 2200582



nézev modelové éislo u lflika vyrobni é. poéet kusfl
Tom 2 1KZB553-21 20180020616 1

Matrace 4PPKP1 100AS 1

Véc ad 1 ) — 3 ) BYLA — NEBYLA vracena véas (ve sjednaném terminu).

Véc ad 1 ) - 3 ) BYLA — NEBYLA vra'cena BEZ ZAVAD (uved‘te struéne’ shledané zévady)

Véc ad 1 )— 3 ) BYLA — NEBYLA vracena OMYTA.

Véc ad 1 ) — 3 ) BYLA — NEBYLA vracena WDEZINFIKOVANA.

Véc ad 1 )- 3 ) BYLA - NEBYLA vracena NEPOSKOZENA (uved’te shledané poékozenf)

. Pfedavajlci (za vypfljéitele)- Pi‘ejlmajfci (-za pfijéitele)


