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SMLOUVA o WPOJCCE ZDRAVOTNICKEHO PROST EDKU Pr'tisrROJovéI-Io CHARAKTERU

(DALE .lEN .ZP)

,f PROTOKOL o PREDANI’ A INSTALACl
(Doha vy'p jtky ZP nepfesahuje 3 méslce)

a“
'1 J:'

£4: .‘aF

P jéitel: Olympus Czech Group, Elen koncernu Vyp jéitel: Fakultm’ nemocnice Hradec Krélové
Se sidlem: Evropské 176/16, 160 41 Praha 6 Se sldlem: Sokolské 581, 50005 Hradec Kralové — Nov? Hradec Krélové
Zast.: Ing. Pavel Kasal, lng. lvo Luke§, prokuristé Zast.: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c., Feditelem
IC: 27068641 016: C227068641 16: 00179906 DIC: C200179906
Reg. v OR: Méstsk soudem v Praze odd.C, vloika 93921

DATUM PREDANI’ PREDMETU WPL‘JJCKY AimsrgACE ZP: 415E. gal/”2'
DATUM UKONCENI’WPL‘JJCKY: f7 {9- :Z" -’ "

,
NAZEV A PRESNY’ TYP ZP: cv-190 Video Center at [/7/{7
CENA ZP BEZ/VC. DPH: 4so.ooo,- Ké bez DPH j
WROBNI’ CI’SLo ZP: 7377468
UMI’STENI ZP - KLlNlKA, INVENTARNI' USEK: détska’ chirurgie

SOUCAST DOD/\VKY:

- ES prohlé§eni o shodé vyrobku (EC Declaration of Conformity) ANO E NE 1:]

- Na’vod k obsluze v Eeske’m jazyce v listinné a elektronicke' podobé ANO El NE [2
(elektronické verze pro odbor zdravotnické techniky, listinné pro pracovi§té vyp jéitele)

- Doklad o instrukta’ii (pro§kolenl’) obsluhy v souladu se zékonem ('2. 268/2014 5b., v platném znénl'
1

AND El NE a

- Platna’ BTK (revize) dle zékona é. 268/2014 5b., v platném znénl' ANO I: NE El

- Doklady osoby, které je pouéena eobcem k provédénr’ instruktaie daného zdravotnického prostredku
(viz. § 61 zékona E. 268/2014 Sb. 0 zdravotnicech prosti‘edclch). ANO

E
NE

E

— Doklady osob, které jsou proékoleny Wrobcem nebo osobou autorizovanou vyrobcem, k provédém’ odborné udriby
(viz. § 65 zékona E. 268/2014 Sb. 0 zdmvotnickych pros edclch). AND I: N E

Pfedmétem této smlouvyje za'vazek p jéitele prenechat vyp jéiteli k bezplatnému uil‘vam’vf/Ee uvedenv ZP.
P jéitel prohlaéuje, ie pfedmét vyp jéky nemé iédné patentni nebo jiné pravm’ vady, odpovr’dé v§em platnf/m pravm‘m predpis m a norma’m,
je podle pra’vnich pfedpis zp sobilv k pouiitf pfi poskytovénl zdravotnl’ péée a byla u néj podle prévnl‘ch predpis posouzena shoda jeho
vlastnostl' se zékladnimi poiadavky na zdravotnické prostredky s pFihlédnutI’m k uréenému déelu pouiitl’ a eobce nebo jeho zplnomocnénv
zéstupce vydali pl’semné prohla’§en|' o shodé.
P jéitel je povinen zajistit vyp jéiteli servis a pravidelné kontroly event. validace predmétu vy’pdjéky v souladu se zékonem E. 268/2014 5b.,
v platném zném’, na vlastni néklady po dobu vyp jifky a to 0d doby uvedem’ do provozu s tim, 2e opravy predmétu vy’lp jéky budou prova’dény
dle moinostl' p jéitele v co nejkratél’ dobé.

P jéitel ma’ pra'vo na provedeni kontrol u vyp jéitele, a to za UEelem provédénl’ oprav na predmétu vy’p jéky, vé. preventivnl'ch prohll'dek, a za
Uéelem kontroly uir’va’ni predmétu Wp jéky vyp jéitelem.
Vyp jéitelje povinen predmét v jEky Fa’dné uil'vat, chrénitjej pFed po§kozenim, ztrétou nebo zniéenl’m.
Smluvnl' strany se dohodly, ie v ra’mci smluvm’ho vztahu zaloiene‘ho touto smlouvu nebude aplikovén § 2197 obéanského zékom’ku, tzn., ie
vyp jéitel je opravnén kdykoli vrétit predmét Wp jéky p jéiteli.
Smluvni strany souhlasr’ se zverejnénlm smlouvy dle platch prévnl’ch predpis .
Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech, z nichi 1 stejnopis obdrir’ p jéitel a 2 stejnopisy vyp jéitel.
Smluvni strany prohlaéujl’, ie tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou, pravou, véinou a Uplnou v li, prostou omyl . Na d kaz shora
uvedeného pripojujl' oprévném’zéstupci smluvnich stran své podpisy.

Za vyp jéitele:
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Fakultm’ nemocnice Hradec Krélvwér . . .-:
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1) Pilloha E. 1 ke smlouvé


