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uzavřená podle úst. § 2193 a naši. zákona 6. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Fresenius Medical Care - ČR, s. r. o.
sídlo: Evropská 423/178, 1 60 00 Praha 6
IČ: 45790884
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13731
jednající Ing. David Prokeš, jednatel

(dále jen půjéitel)
a

Fakultní nemocnice Ostrava
se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
IČ: 00843989
jednajici: 1"6- Robert Květoň, náměstek ředitele pro techniku a provoz
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 é.j. OP-054-25. 11. 90
(dále jen vypůjéitel)
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PůjCitel je výlučným vlastníkem movité věci, přístroje Xenios console, výrobní éislo XEN258
v hodnotě 1. 710. 112, -K6 bez DPH, DPH 21%.

Půjéitel se zavazuje, že movitou věc podle odst. 1. této smlouvy přenechá kdoéasnému užíváni
vypůjéiteli pro jeho úCely. K předáni předmětu výpůjčky dojde ke dni zahájeni výpůjéky, o předáni'
a následně o vráceni bude sepsán předávací protokol, který podepíše oprávněný zástupce
pracoviště.

Půjéitel poskytne Vypůjéiteli náhradní kit, který bude pro případy potřeby umístěn na klinice
Vypůjéitele. Pokud bude náhradní spotřební materiál specifikovaný v předchozí větě rádné
skladován dle podmínek uvedených v návodu k použiti a nebude u něj porušen obal, bude tento
po ukoneenf výpůjčky vrácen Půjdteli a nebude Vypůjéiteli fakturován.
Půjéitel předá vypůjéiteli doklady, které se vztahuji k věci podle odst. 1. a týkají se zákonných
požadavků pro její provoz. Těmi jsou prohlášeni o shodě nebo CE certifikát, návod k obsluze
v českém jazyce v písemné podobě, protokol o zaškolení obsluhy (spolu s pověřením
odpovědného pracovníka k dalšímu přeškolování) a pokud byla provedena vstupní měření
(kalibrace, validace, jiný typ měřeni), příslušný protokol a doklady odpovfdajícl požadavkům
zákona o metrologii.
Půjéitel bude dodávat vypůjéiteli spotřební materiál specifikovaný v návodu k použiti přístroje, a to
dle požadavku vypůjéitele a za cenu podle platného ceníku půjéitele.
Vypůjéitel se zavazuje užívat věc podle odst. 1. této smlouvy výhradně k vlastnímu použití a
neprenechávat ji bez souhlasu půjčitele k užíváni jiným osobám.
Vypůjéitel se zavazuje umfstit movitou věc podle odst. 1. této smlouvy na pracovišti ORIM a
nepremlsťovatji bez souhlasu půjéitele na jiné misto.
Vypůjéitel se zavazuje umožnit půjéiteli vstup na svoje pracoviště za účelem kontroly, zda je
movitá věc podle odst. 1. této smlouvy užívána v souladu s podmínkami její výpůjčky podle této
smlouvy.
Výpůjčka podle této smlouvy se děje bezplatné.
Půjéitel je povinen zajistit svým nákladem provádění povinných bezpečnostně technických kontrol
přístroje. Provedení těchto kontrol objedná vypůjéitel s dostateéným Ďasovým předstihem u
půjéitele.

Servis vypůjčených přfstrojů provádí po celou dobu výpůjéky dle této smlouvy půjéitel, a to
výhradně na území České republiky, na vlastni náklady a na základě vyžádáni vypůjéitele. To se
nevztahuje na odstraňováni vad způsobených porušením povinnosti vypůjéitele dle této smlouvy,
vad, které vznikly běžným opotřebením a vad, o kterých vypůjéitel v době uzavřeni smlouvy věděl
nebo s pňhlédnutim k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět. Nedohodnou-li
se smluvní strany písemně jinak, je po dobu výpůjčky dle této smlouvy oprávněn provádět
veškeré opravy přístroje výhradně servisní technik půjéitele. Způsob odstraněni vady přístroje je
vždy na uváženi půjéitele.
Vypůjéitel se zavazuje hradit obvyklé náklady spojené s užíváním movité věci podle odst. 1 této
smlouvy.
Vypůjéitel odpovídá za to, že technické podmínky instalace přfstroje odpovidaji éeským normám
a předpisům a vyhovuji požadavkům výrobce uvedeným v návodu k obsluze přístroje.
Vypůjéitel je oprávněn kdykoliv po dobu trvání této smlouvy vyzvat půjéitele k odkupu přístroje.
Půjéitel na základě doručeni písemné výzvy sdělí vypůjéiteli aktuální tržní cenu přístroje a
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vypůjéiteli předloží návrh kupní smlouvy za účelem odkupu přístroje vypůjéitelem, a to nejpozději
do 10 (deseti) pracovních dni ode dne doručeni výzvy vypůjčitele.

15. Jak je uvedeno v Kodexu etického a obchodního jednáni půjéitele tento ve své vlastní činnosti,
jakož i ve vztazích s obchodními partnery prosazuje hodnoty kvality, poctivosti a integrity, inovace
a pokroku, respektu a důstojnosti, jakož i zákonného jednání, zvláště pak v boji proti úplatkářství
a korupci. Pokraéujicl úspěch a dobré jméno a povést půjéitele závisi na závazku jednat
způsobem odpovídajícím těmto základním hodnotám. Společné s půjéitelem se vypůjéitel
zavazuje dodržovat tyto základní hodnoty, a tím dodržovat veškeré platné obecné závazné právní
předpisy.

16. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídi se vzájemný právní vztah mezi oběma stranami úst.
§ 2193 a naši. občanského zákoníku.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a uzavírá se od data podpisu na dobu
3 měsiců. Smlouvu je možno kdykoli vypovědět s jednoměsiéni výpovědní lhůtou, která počíná
běžet prvním dnem měsíce následujiciho po doruéenl výpovědi druhé smluvní straně.

18. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží pojednám
vyhotoveni.

19. Smlouva bude zveřejněna dle zákona é. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy a jejích metadat v souladu se ZRS provede a bude povinnosti strany vypůjéitele.
Smluvní' strany berou na vědomi, že nebude-li smlouva uveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavřeni, je následujícím dnem zrušena od počátku s úéinky případného bezdůvodného
obohaceni a porušeni převzaté smluvní povinnosti strany vypůjéitele.

V Praze dne 15. 11. 2019 V Ostravě dne .\

Fresenius Medical Care - ČR, s. r. o.
Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
Tel. :+420 235 358 212
E-mail: fresenius@fresenius. cz
IČ: 45790884 @
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