
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo vypůjčitele: 99/OVZ/20/^?? -V, CN-42/20
ev. číslo půjčitele:

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

obchodní firma: Innova Medical s. r. o.

se sídlem: Třebonická 243, Chrášťany, 252 19
IC: 28360931

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 136082
jednající: MUDr. Jiři Dostal, jednatel

nebo pro fyzické osoby
jméno a příjmení (obchodní jméno):
rodné číslo:

bydliště (místo podnikáni):
lC:

(dále jen půjčitel)

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava -Porubá
IC:00843989

jednající: Ing. Petr Kacíř, náměstek ředitele pro centrální nákup
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 c. j. OP-054-25. 11. 90
(dále jen vypůjčitel)

Preambule

PůjCitel a výpůjčitel uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce na základě výsledku výběru dodavatele veřejné
zakázky "Pořízení setů pro měření intrakardiálních zkratů a ostatních hemodynamických parametrů
včetně bezplatné výpůjčky kompatibilního přístroje".

l. Předmět Smlouvy

l. l. Půjcitel je výluéným vlastníkem movité věci Termodiluéni jednotka Inntherm (výrobni Číslo:
000016, rok výroby: 2015 v hodnotě 1 000 000, -Ke bez DPH).

2. Povinnosti a odpovědnost Vypůjčitele a Půjčitele

2. 1. Půjčitel se zavazuje, že movitou věc podle odst. l. této smlouvy přenechá k dočasnému užívání
vypůjdteli pro jeho účely. K předání předmětu výpůjčky dojde ke dni zahájeni výpůjčky, o
předáni a následně o vráceni bude sepsán předávací protokol, který podepíše oprávněný
zástupce pracoviště.

2. 2. Půjčitel předá výpůjčiteli doklady, které se vztahují k věci podle odst. l. 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 zařízeni
a SW), technickou dokumentaci (katalogové listy, technický popis, parametry v systému atd.)
v CJ 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 měřeni), příslušný protokol a doklady odpovídající
požadavkům zákona o metrologii.
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2. 3.

2. 4.

2. 5.
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2. 7.

2. 8.

2. 9.

Vypůjčíte! se zavazuje užívat věc podle odst. l. této smlouvy výhradně k vlastnímu použití a
nepřenechávatji bez souhlasu půjčitele k užíváni jiným osobám.

Vypůjčíte! se zavazuje umístit movitou věc podle odst. l. této smlouvy na požadovaná
pracoviště FN Ostrava - Kardiovaskulární odděleni a nepřemisťovat ji bez souhlasu půjcitele
na jiné místo.

Půjčitel provede bezplatně zaškolení obsluhujícího personálu vypůjcitele v rozsahu potřebném
k řádné a bezporuchové obsluze movité věci podle odst. l. této smlouvy - o tomto bude sepsán
a potvrzen protokol o zaškolení obsluhy. Dále půjčitel zajisti bezúplatně připojení dodaného
přístroje do LIS dle požadavků FNO.

Výpůjčka podle této smlouvy se děje bezplatně.

Vypůjcitel se zavazuje chránit movitou věc podle odst. l. této smlouvy před zneužitfm, ztrátou
nebo zničením.

Vypůjčitel se zavazuje hradit obvyklé náklady spojené s užíváním movité věci podle odst. l této
smlouvy.

Půjčitel se dále zavazuje zajišťovat opravy a servis movité věci podle odst. l této smlouvy po
celou dobu trvání smlouvy, a to bezplatně ve variantě tzv. full servis, která zahrnuje: všechny
servisní zásahy, všechny náhradní díly, cestovné, preventivní prohlídky dle doporučeni výrobce
včetně výměny doporučených servisních kitů (v případě, že je výrobce doporučuje), elektrickou
revizi/kontrolu, garanci zprovozněni zařízeni do 48 hodin. Potřebu oprav při poruše oznámí
vypůjčitel telefonicky na telefonní číslo 728053 529 nebo mailem na adresu:
objednavkvOinnovamed. eu. Půjčitel v záruce a po záruce garantuje zprovoznění zařízení do 48
hodin (počítaných od ohlášeni závady).

2. 10. Pokud dojde v průběhu platnosti smlouvy o výpůjčce k tomu, že vypůjčené přístrojové
vybavení bude nahrazeno novým nebo výrazně inovovaným typem, rychlejším, výkonnějším
nebo lépe vyhovujícím podmínkám dle původního výběrového řízení, je půjčitel oprávněn
nabídnout toto nové zařízení vypůjčiteli k výměně za původní. V případě, že vypůjčitel tuto
nabídku akceptuje, bude uzavřen dodatek smlouvy o výpůjčce, kterým bude upraven předmět
výpůjčky bez dalších finančních závazků vypůjcitele. Vypůjčitel nenf povinen nabídku
akceptovat.

2. 11. Půjčitel bude provádět bezplatně preventivní prohlídky ve. kontroly UPS, pravidelnou údržbu a
kalibraci (validace) movité věci podle odst. l této smlouvy. Protokoly o provedených
preventivních prohlídkách a elektrických revizich/kontrolách bude předávat na dispečink
Oddělení zdravotnické techniky FN Ostrava a to v periodických lhůtách stanovených výrobcem
počínaje dnem instalace.

2. 12. V záruční a pozáruční době se půjčitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0, 5 %
z pořizovací ceny ve. DPH za každých započatých 24 hod. prodlení nad garantovaný počet
hodin pro zprovoznění zařízeni.

2. 13. Vypůjčitel se zavazuje umožnit půjčiteli vstup na svoje pracoviště za účelem kontroly, zda je
movitá věc podle odst. l. této smlouvy užívána v souladu s podmínkami její výpůjčky podle
této smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

3. 1. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídíse vzájemný právní vztah mezi oběma stranami úst.
§ 2193 a naši. občanského zákoníku.

3. 2. Pohledávky vyplývající z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany.
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3.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných
dodatků.

3.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve
dnem zveřejnění v Registru smluv a uzavírá se na doby trvání Kupní smlouvy na dodávky Setů
pro měření hemodynamických parametrů evid. c..yí7. <'??/.á.?^.'fe^Smlouvu je možno kdykoli
vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3.5. Smlouva bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, půjčitel
souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.

3.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

V Chrášťanech dne 12. 11. 2020 V Ostravě dne ^.):-// í/^

půjčitel
Infriqt/a Medical s. r. o.

FUDr. Jiří Dostal,

jednatel

WWOt/A MEHÍCAL s. r.a.
Třebonicka 243. 252 19 Cliraslany
iTei'-t420244401 007 Fax; rf20 245 006 165

10:28360931 DIČ-CZ28360931
inlo. S. iiiiuuanied. c^ www. innovamed. eu

vypůjčitel
Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Petr Kacíř,

náměstek ředitele pro centrální nákup

FAKULTNÍ fEMOa-ilCE OSTRAVA
i 17 Bitop. du t?90, 708 52 Osfrava-Poruba
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