
SMLOUVA o VYP JéCE ZDRAVOTNICKEHO PROSTizEDKU
6.1702032

B. Braun Medical s.r.o.

se sidlem: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

16: 48586285
-

-

DIC: CZ48586285
jii zastupuje2— na zékladé plné moci

spisové znaéka: Méstsky soud v Praze, oddil C, vloéka 17893

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

é. étu: 515293009/2700

(déle jen ”p jéitel“)

a

Fakultm' nemocnice Hradec Krélové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové - Novy Hradec Krélové

16: 00179906
DIC: CZOOI79906
jii zastupuje: prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc.. dr. h. c., i‘editel

(déle .vyp jéitel“)

vzhledem k tomu, 2e smluvni strany dospély k vzéjemné a uplné shodé v niie uvedenych

skuteénostech, se rozhodiy uzavi'it v souladu 3 § 2193 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b.,

obéanského zékoniku (délejen ,,NOZ“) tuto smlouvu o vy’g ic‘ce (déle jen ”smlouva“):

1. Piedmét smlouvy

1.1 P jéitel touto smlouvou pienechévzi vyp jéiteii k bezplatnému doéasnému uiivéni

dle podminek této smlouvy tento pi'edmét v jéky: ph’stroj na méieni

nitrolebniho tlaku - monitor ICP Brain-Pressure, typ: FVSOO/HDM 2.2, vjrobni

éislo: 207/15 vhodnoté 86.562,00 Ké bez 210/0 DPH, (déle jen npfedmét

VS'P jéky“).

2. Doba trva'mi a misto pi‘edém' a pi‘cvzeti vjrp jéky

2.1 Vyp jéitel je oprévnén na zékladé této smlouvy uiivat pfedmét vyip jéky ode dne

éinnosti této smlouvy do dne piedéni opraveného monitoru ICP FVSOO/HDM,

inv. 6. 4031069, vyir. é. 933/10 dle objednévky vypl‘ijéitele OZT/16/01069/Mu

(provedeni BTK).

2.2 P jéitel pfedé Vyp jéiteli pfedmét vjp jéky v sidle Vyp jéitele na zékladé

piedévaciho protokolu, stejnjrm zp sobem bude piedmét Vyp jéky vrécen.

2.3 P jéitel pfedé Vyp jéiteli spolu s pfedmétem v jéky i nezbytnou dokumentaci:

— ES prohlééeni o shodé eobku a névod k obsluze v éeske’m jazyce v listinne'

a elektronické podobé, nebude-li piedmét vyp jéky typové shodny



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

s opravovanYm monitorem, VjIr. é. 933/10;

— Doklad o instruktéii (pro koleni) obsluhy v souladu se zékonem é. 268/2014

5b., V platném znéni.

— Doklady osob, které jsou proékoleny vyirobcem nebo osobou autorizovanou

vyirobcem, kprovédéni odborné lieby, (116 § 65 zékona é. 268/2014 Sb.,

Vplatne'm znéni a doklady osoby, které je pouéena VjIrobcem kprovédéni

instruktéie dle §61 zék'ona é. 268/2014 5b., vplatném znéni, nebude—li

pfedmét VYp jéky typové shodny s monitorem opravovanym, dle 61. 2.1.

3. Préva a povinnosti p jéitele

P jéitel je povinen pfedat vyp jéiteli pfedmét VYp jéky ve stavu zp sobilém

fédnému uiivéni.

P jéitel je povinen fédné vyp jéitele proékolit 0 uiivéni pfedmétu vyp jéky.

P jéitel proh]a§uje, Ze pfedmét Vy'p jéky splfluje poiadavky stanovené platnYmi

prévnimi pfedpisy a je zp sobily k pouiiti pf'i poskytovéni zdravotnich sluieb.

P jéitel mé prévo na provedeni kontrol u vyp jéitele, a to za uéelem provédéni

oprav na pfistroji vé. preventivnich prohlidek a za uéelem kontroly uéivéni

p stroje vyp jéitelem.

P jéitel je povinen zajistit vyp jéiteli nezbytny servis a pravidelné kontroly event.

validace pfistroje vsouladu se zékonem é. 268/2014 Sb. Vplatne’m znéni, na

vlastni néklady po dobu vyp jéky, a to 0d doby uvedeni do provozu, p éemi Ze

opravy p stroje budou provédény dle moinostl' p jéitele vco nejkratéi dobé.

Pokud véak zévadu na pfedmétu vp jéky zpi’lsobil vyp jéitel, hradi veékeré

néklady spojené s opravou p stroje vyp jéitel.

4. Préva a povinnos vyp jéitele

Vyp jéitel je oprévnén pfedmét vyip jéky pouiit pouze pro NCH, inv. sek 4451.

Vyp jéitel neni oprévnén pienechat pfedmét vyp jéky tfeti osobé bez svoleni

p jéitele.

Vyp jéitel je povinen pfedmét vyp jéky fédné uiivat, chrénit jej pied po§kozenim,

ztrétou éi zniéenim.

Vyp jéitel je povinen pfedmét v jéky vrétit p jéiteli ve stavu, vjakém jej

pfevzal, s p hlédnutim k obvyklému opotfebem’.

Vyp jéitel je povinen pfedmét vyip jéky p jéiteli vrétit, jakmile jej nepotfebuje.

Vyp jéitel je povinen neprodlené pisemné informovat p jéitele o V§€Ch

skuteénostech ovliv ujicich provoz pfedmétu v jéky a yést 0 v§ech technicch

problémech pfedmétu vyip jéky zéznamy. V okamiiku, kdy vyp jéitel zjistl', 2e

pfedmét vyp jéky neni k fédnému pouiivéni zp sobily, je povinen jeho provoz

pferuéit. Vyp jéitel je povinen oznémit p jéiteli bez Zbyteéného odkladu potfeby

veékerjch oprav pfedmétu vjp jéky.
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4.6

4.7

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

Vyp jéitel se touto smlouvou zavazuje nezajiét’ovat servis a opravy
prostfednictvim jiného subjektu, nei prostfednictvim p jéitele. PH poruéenl' tohoto
ustanoveni je povinen néklady na servis éi opravy hradit ze svého a odpovidé za
pf’ipadnou ékodu, které by timto Ila pfedmétu Vyp jéky vznikla.

Vyp jéitel je ‘povinen uplatnit své pf‘ipadné préva do th’ mésic 0d vréceni
pfedmétu vyip jéky, jinak je soud dle § 2200 N02 nep zné, namitne—li druhé
strana opoidéné upla’Enéni prai-va.

5. D vérnost

Vyp jéitel neni oprévnén zp stup ovat tfetim osobém informace obsaiené v této
smlouvé a informace, které se dozvi v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Povinnost uvedené v odst. 5.1 neplati V p padé, ie vyp jéitel obdril' ke
zph’stupnéni informaci souhlas p jéitele nebo e je takové zph’stupnéni informaci
vyiadovéno platnymi prévnimi pfedpisy.

6. Ukonéeni smlouvy

Kterékoli smluvni strana je oprévnéna smlouvu vypovédét svjrpovédni lhl‘itou
lmésice, jei poéiné béiet prvého dne kalendéfm'ho mésice nésledujiciho p0
doruéem' pisemné vovédi druhé smluvm' strané.

P jéitel je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit v p padé, Ze vyp jéitel umoénil
uiivéni pfedmétu vyp jéky tfeti osobé, neuiiva’t pfedmét vyp jéky fédné nebo
v p padé, ie vyp jéite] poruél' svou povinnost v odst. 4.5 této smlouvy.

Odstoupem' je uéinné dnem doruéem' pisemného oznémeni o odstoupem’
a vyp jéitel je v takovém ph’padé povinen pfedmét vjrp jéky vrétit nejpozdéji do
dvou pracovm’ch dn a uhradit p jéiteli p méfené néklady na dopravu spojenou
s odvozem piedmétu vyp jéky.

7. Zévéreéné ujedném'

Tato smlouva naié platnosti a Iiéinnosti dnem jejl’ho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti o ginélu, p éemi
p jéitel obdrii jedno vyhotovem’ a vyp jéitel vyhotoveni dvé.

Tato smlouva pfedstavuje plné ujednéni smluvnl’ch stran. Ke zméné této smlouvy
m ie dojl't pouze pisemné. Neni—li dodriena pisemné forma dle tohoto ustanovenl',
je prévni jedném’ neplatné. Smluvni strany nejsou Vézény prévnim jednénim,
u néhoi nebyla dodriena smluvené pisemné forma.

Pokud v souvislosti s touto smlouvou jedna smluvnl' strana uéini nabidku,
nepovaiuje se za jeji ph'jetl' odpovéd’ s dodatkem, odchylkou, vyihradou éi jinjlm
omezenim (déle jen ,,odchylka“), byt’ tato odchylka neméni podstatné nabidku.
Odpovéd’ s odchylkou se povaiuje vidy 2a novou nabidku; § 1740 odst. 3 02 se
tedy nepouiije.
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7.5 Smluvni strany prohlaéuji, ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem, kteY f/U
projevem jejich pravé a svobodné v1°11e souhlasi a na d kaz toho, ze e iru"if.

BRA.)ELI"
«L:

.1

1”“.11¢
\

uzavirana za napadné netodnYch podminek, ji stVIZuji vlastnorucnimi podpisy.

V Praze dne 21. 2. 2617

B. Braun Medical s.r.o.

manaier pr

na zékladé plné moci

bchod a marketing.

V Hradci Krélové due 21. 2. 2017

Fakulmi nemocnicc Hradec Krélové

prof. MUDr. Vladim; Paliéka, CSc., dr. h. c.
i'edii'el . 1”

Fakultni memocnic-1 Hr. Kreilove’
Doméano: 18 85 26W 88- 42
FNHK/BSI “‘21’7-2BIWOZT
Sty: 7

Pr ohr;poi-at]. piiloh. resp. dru

1H ill/“HM WWW“!!!'1”!!lWNW
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