
VZOR výpůjčky (ne IT)-doba neurčitá -PO
Evid. i. ml. vypůjcitck: Oclc] Vl/^ y Q .v

uzavřená podle úst. § 2193 a naši. zákona é. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
obchodní firma: INTES BOHEMIA s. r. o.
sídlo: Vodičkova 41 é.p. 791, 112 09 Praha 1
IČ: 48110639

zap-sa"á vob<:;h°d""T'. reJst"ku vedeném Městským soudem v Praze oddfl C. vložka
Jednajíci e - ' '~~ "".""'
(dále jen půjčitel)

Fakultní nemocnice Ostrava
se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
IČ: 00843989
jednajicl:^ Ing. Marek^Tabašek Ph. D. náměstek ředitele pro techniku a
Zřizovací- listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. O"P^054-25. Tl''90'
(dále jen vypůjéitel)

2x (výr. 6. S21070788EP apu)°tel_l.e_vyluč"ym vlastníkem movitých veď HM340E -
S21^070789EP, v hodnotě 2x 300 000, - Kč" bez DPH).

2' ,p"íc', te'. -se-'zavazujel., že movtou. véc podle odst. l/této smlouvy přenechá k dočasnému užíváni^'s^^^^ss^s^.. ^^^ ??^ ^
^a"caos^ě ° vráceni bucte sepsán Předávac'l'Protoko^kte^'P°depTse'opřávTen'yu zá'st'°upace

3' ^č;^?tedÍV uj^''. doklady' které. yz tahu" k věci podle odst. 1. a týkají se zákonnýchpffiadav"ků pro.J!jl prov°z^ Témi jsou^prohláéenio shodé'"nebo C'Ě"certif;ka'ť,""n'á^ro"bsl'^e
^leskÍmJazyce. "v.p'seTé_pod°bé'. Pr°tokd.. ° zaškolenF obsruhy"l"(spoíu""s"povéj;'nu^
o^^^^^^^^e^^^a^'^^^^m^^
ikáak'obnToemS^' jlný typ méřenl)11 pnslušny P'rotokoí"a'"dokl^yf "°"dp^d°aji^l^žaďa'vck^

4 ^^!lzaÍ^t, l??^poďe.5>dsu:. této smlouvy "yhradně k vlastnímu použití a
ji bez souhlasu půjčitele k užíváni jiným osobám.'

5 y!p2č'. telse-zavazuje-"rr"stlt m°vitou véc Podle odst. -1"teto "smlouvy na pracovišti Patologie a"eprem. lsfovat^ bez souhlasu půjčitele na jiné místo""" " """ """'"'"' "° i""3'-"'"5" '-amiogie a
6i ^ÍiSi^^aa, <e.u"SznftJ3 UJČ"e"wtupna'svoie Prac°"ité za účelem kontroly, zda je

Syvéc poďe odsti 1' této smlouvy uživána vsouladu's-P°dr"í"l<ami7eÍi""výpůri 'ky"podte'tó^
7 Yypůjčka podte této srrllouvy se děje bezplatné.
8' s^s^^, ^a senis mov"é véci Podle °d3t. 1 .éto s.,ouvy po celou

p,"jc,ite',.b"de-p,rovádé.t. bezplat"éPreve"tivnl Prohlídky, pravidelnou údržbu a kalibraci (valjd
^^KO^^^Ltó^^^^^b^^^^r^^D^^^
g-^ntivních prohlídkách bude předávat na dispečink O'ddeleni"'zďravotni'ck'éu t'ec'hn°i^"yFN'

10 s^el se zavazuie hraďt °bvyklé náklady spojené s už"/ánlm mc""té véci Poďe odst-1 této
11- ̂ l^s^s^'riď se vzájemný právni vztah mezi obéma --' -t.
12 

S?zl?S?S:o?^"^^t^ ^"^^a6^
. 

SS^ZĚSsfl. -^^^^ ^^Ž^^^St p:
13' Y"!?,u'ad""se, zak°"em_č'_34°/2015. sb'; "registru smluv v platném zněni, půjéitel souhlasi s

^veřejnénim plného zněni smlouvy, 'véetnévše^'jejrc h''změ'na^ďaík'ů. ':"er"' PUJCIrel so"n'as' s

14 ̂mhootuovvaenje vyhotovena ve dvou"steJ"°PÍsech:2'n'ichž~kaŽdasmt;vnT strana obdrží po jednom
V Praze dne 9. 9. 2021
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