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uzavřená podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
 
CoroMedical s.r.o. 
se sídlem:  Biskupský dvůr 2095/8, 110 00  Praha 1 
IČO: 24697249  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 166919. 
jednající: Jaroslav Lapáček, jednatel 
 (dále jen půjčitel) 
 
 
a 
 
 
Nemocnice Na Homolce  
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 00 Praha, Motol  
zast.: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem  
IČO: 00023884 
 (dále jen vypůjčitel) 
 

 
Preambule 

Půjčitel a výpujčitel uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce na základě výsledku výběru dodavatele veřejné zakázky 
„Činidla a spotřební materiál pro zajištění koagulačních testů z čerstvé plné krve spojené s výpůjčkou 
mikrokoagulačních systémů – POCT přístrojů a příslušenství určené k měření aktivovaného koagulačního času 
(ACT) -  sdružená veřejná zakázka II.“, která byla vyhlášena podle zákona  č.  134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 
 
 
1. Půjčitel je výlučným vlastníkem movité věci - 10 ks POCT přístroje určené k měření parametru ACT s 
příslušenstvím,  které jsou blíže specifikováné níže, v celkové hodnotě 1.946.800,- Kč bez DPH. Výrobní čísla 
analyzátorů a příslušenství a jejich umístění bude součástí předávacích protokolů pro jednotlivá pracoviště. 
 

 
2. Půjčitel se zavazuje, že movitou věc podle odst.1. této smlouvy přenechá k dočasnému užívání vypůjčiteli 

pro jeho účely. K předání předmětu výpůjčky dojde do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy, o předání a 
následně o vrácení bude sepsán předávací protokol, který podepíše oprávněný zástupce pracoviště. 

 
3. Půjčitel předá výpůjčiteli doklady, které se vztahují k věci podle odst. 1. a týkají se zákonných požadavků pro 

její provoz. Těmi jsou prohlášení o shodě nebo CE certifikát, návod k obsluze v českém jazyce v písemné 
podobě a v elektronické podobě např. na CD (na vypůjčené zařízení a SW), technickou dokumentaci 
(katalogové listy, technický popis, parametry v systému atd.) v ČJ nebo AJ v listinné nebo elektronické 
podobě (např. na CD), protokol o zaškolení obsluhy (spolu s pověřením odpovědného pracovníka k dalšímu 
přeškolování) a pokud byla provedena vstupní měření (kalibrace, validace, jiný typ měření), příslušný 
protokol a doklady odpovídající požadavkům zákona o metrologii. 

 
4. Vypůjčitel se zavazuje  užívat věc podle odst.1. této smlouvy výhradně k vlastnímu použití a nepřenechávat ji 

bez souhlasu půjčitele k užívání jiným osobám. 
 
5. Vypůjčitel se zavazuje umístit movitou věc podle odst. 1. této smlouvy na požadovaná pracoviště FN NNH  a 

nepřemísťovat ji bez souhlasu půjčitele na jiné místo.  
 
6. Půjčitel provede bezplatně zaškolení obsluhujícího personálu vypůjčitele v rozsahu potřebném k řádné a 

bezporuchové obsluze movité věci podle odst. 1) této smlouvy - o tomto bude sepsán a potvrzen protokol o 
zaškolení obsluhy. Dále půjčitel dodá a zajistí dodávku a instalaci SW pro vzdálenou správu přístroje a SW, 
který umožňuje přenos dat do LIS/NIS. Součástí této dodávky není připojení ani úhrada možných nákladů na 
připojení do LIS/NIS. Toto připojení si vypůjčitel zajistí sám a na vlastní náklady.  

 
7. Výpůjčka podle této smlouvy se děje bezplatně. 
 
8. Vypůjčitel se zavazuje chránit movitou věc podle odst. 1. této smlouvy před zneužitím, ztrátou nebo zničením. 

 
9. Vypůjčitel se zavazuje hradit obvyklé náklady spojené s užíváním movité věci podle odst.1 této smlouvy.  
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Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce (Příloha č. 1) 
  
 

 
 
V Praze, dne 12. 8.. 2020     V …………………… dne  
 

půjčitel 
CoroMedical s.r.o. 
Jaroslav Lapáček 

jednatel 

 vypůjčitel 
Nemocnice Na Homolce 

MUDr. Petr Polouček, MBA  
ředitel 

 
 




