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Smlouva o výpůjčce

I. Smluvní strany

Firma DiaSorin Czech s.r.o.

se sídlem K Hájům 2606/2b,

155 00 Praha 5 - Stodůlky

zastoupená RNDr. Milanem Šrotem

společnost zapsaná V OR vedeném u Městkého soudu V Praze, odd. C, vložka

145925

IČ: 28497481

DIČ: C228497481

(dále jen „půjčitel“)

(1

Institut klinické a experimentální medicíny

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

jednající MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

IČ: 00023001

DIČ: C200023001

(dále jen ,,IKEM“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvy o výpůjčce ve smyslu

ustanovení § 659 a násl. Občanského zákoníku.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je právo IKEM bezplatně a dočasně užívat předmět

výpůjčky uvedený dále V tomto článku, který je ve vlastnictví půjčitele za

podmínek dále stanovených.

2. Předmětem výpůjčky je:

lmunochemický analyzátor LIAISON XIV. s říslušenstvím V celkové ceně

(dále jen „předmět výpůjčky“)
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3. Výpůjčka se sjednává na dobu

neurčitou, IKEM je povinen vrátit předmět výpůjčky půjčiteli do 30 dnů od

doručení písemné výzvy půj čiteli ke vráceníl

4. Půjčitel je povinen převzít předmět výpůjčky do 30 dnů od doručení

oznámení IKEM, že předmět výpůjčky již nebude užívat.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Půjčitel je povinen předat IKEM předmět výpůjčky ve stavu Způsobilém

k jeho řádnému užívání. O předání bude/byl sepsán Protokol o převzetí, kde

bude/je uvedeno i přesné umístění přístroje. IKEM se zavazuje předmět

výpůjčky užívat pouze pro účel, ke kterému obvykle slouží.

2. IKEM prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem předmětu výpůjčky,

dále že byl seznámen (osobně, či jím pověřená osoba) s obsluhou předmětu

výpůjčky, že obdržel Prohlášení 0 shodě pro předmět výpůjčky a Prohlášení

o provedení kontroly dle zákona 123/2000 Sb. a Návod kobsluze V českém

jazyce.

3. IKEM se zavazuje chránit předmět výpůjčky před poškozením nebo

zničením. IKEM není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí

osobě, nedá-li k tomu půjčitel výslovný souhlas.

4. Nedojde-li dohodou smluvních stran k prodloužení výpůjční doby, je IKEM

povinen zařízení po skončení výpůjční doby půjčiteli vrátit a to ve stavu

odpovídajícímu stavu v době podpisu Předávacího protokolu s přihlédnutím

k míře běžného opotřebení.

5. Dojde-li během výpůjční doby ke zničení nebo ztrátě předmětu výpůjčky,

pak za vzniklou škodu odpovídá IKEM, stejně jako za poškození, způsobené

neodbornou obsluhou nebo užíváním k jinému účelu než je určeno.

6. Součástí smlouvy je servisní podpora včetně preventivních prohlídek

V hodnotě 200 000 Kč za rok včetně DPH.
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IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními

stranami.

2. Tato smlouva ruší Smlouvu o pronájmu zařízení ze dne 1.4.2010,

uzavřenou na pronájem přístroje LIAISON.

3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné přijmout po

vzájemné dohodě pouze formou písemných, číslovaných dodatků.

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní

vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení

pro půjčitele a IKEM.

ó. Účastníci této smlouvy prohlašují, že ujednání v ní uvedená odpovídají

jejich pravé a svobodné vůli a současně prohlašují, Že tato smlouva není

uzavírána vtísni, ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho

připoj ují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Půjčitel: IKEM:

  

 

' nehodící se škrtněte
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