
| Centrum kardiovaskulární 
V A  V W B  | a transplantační chirurgie

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
dle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občan ský zákoník,  v platném znění 

(dále jen „občanský  záko ník")

HARTMANN-R ICO a.s.
IČO: 44947 429
DIČ: CZ449 47429
se s ídlem Masar ykovo  námě stí 77, Veverská Bítýška, 664 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městsk ého soudu v Brně oddíl B vložka 644 
zastou pená:  
- dále ja ko „půjč itel" -
a

Centru m kard iovaskulární  a transp lantační chirurgie Brně
IČO: 00209775
DIČ :CZ002 097 75
se s ídlem Pekařská  664/53, 656 91 Brno
zasto upená: doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA, ředitelem
- dále jen „vypů jčitel" -

uzaví rají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝP ŮJČCE
(dále jen „smlouva ")

Článe k 1
Předm ět smlouv y

1. Půjčitel touto  smlouvou a za podmínek dále uveden ých přenechává vypů jčiteli  následující  movitou 
věc a zava zuje se mu umožnit je jí bezplatné dočasné užíván í (dá le jen „přístroj"):

Název Umístění Výr obn í číslo
Vivan o T ecPro Operační sály SN 21801 4040
Vivan o T ecPro Operační sály SN 21701 2697
Vivan o Te cPro Operační sály SN 21901 5528

2. Hodnota přístroje  je 100 000,- Kč bez DPH, 21% DPH.

3. Přístroj bude umístěn na Opera ční sály

4. Půjčitel se zavazuje dodat předmě t výpůjčky do místa určeného vypůjčitelem, a to ve stavu 
způsobilém k řádnému užívání, dále se zavazuje vypůjčitele  řádně poučit o pravidlech, jak  přístroj užívat, 
a sezn ámit jej s obs luhou přístroje a s požadavky na jeho údržbu.

5. Půjčitel přenech ává vypů jčiteli  předmět výpů jčky  uvedený v článku 1. této smlouvy, tj. přístroj, 
k dočasnému užívání k účelu, k němuž se obvykle užívá, a to bezúplatně. O předání předmětu  výpůjčky 
vypůjčiteli  bude sepsán předávac í protokol podep saný oběma smluvními stranam i. Půjčitel uvědo mí o 
přesném datu dodávky předmětu výpů jčky  pověřeného pracovníka vypů jčitele , který
tel: 543182503, eleva n@cktch.cz

 








