
ł O 0 VSmlouva o Vypujcce 19/Z/13
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními Stranami,

ve smyslu ustanovení § 659 a následıgících Občanského Zákoníku ve Zněnípozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Půjčitel: ˇ
název: Beckman Coulter Ceská republika s.r.o.
sídlo: Radiová 1, 102 27 Praha 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu Praha, oddíl C, vložka 134167,
1028233492 DIC:0228233492
Zastoupená: jednatelem Společnosti ing. Václavem Mádrem
(dále jen „půjčìtel“)

a

Vypůjčitel:
název: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Nemocniční 898/20, 728 80 Ostrava,
IC: 00635162, DIC: 0200635162
zastoupená: ředitelem MUDr. Tomášem Nyklem
Zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, Zřizovací listina ve Znění usnesení
č. Ogóó/ZM1014/7Ze dne 27. 4. 2011, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku;
registrace poskytovatele Zdravotníclı služeb rozhodnutím odboru Zdravotnictví Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, čj. MSK 168788/2012 Ze dne 06.02. 2013 ve Znění následných rozhodnutí o registraci
dále jen „vypůjčite “

H

I.
Předmět Smlouvy a výpůjčky

. Předmětem smlouvy je dohoda smluvních Stran, na Základě které půjčitel přenechá vypůjčiteli
předmět výpůjčky k bezplatnému užívání na určeném pracovišti vypůjčitele.
Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem hematologického analyzátoru. Přesné označení přístroje:
DXH 800 ,výrobcez Beckman Coulter , Inc. 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 USA,
v pořizovací hodnotě pro evidenční účely 2 000 000,- Kč bez DPH, dále jen „předmět výpůjčky“.
. Předmět výpůjčky je/ ve smyslu Zákona č. 123/2000 Sb. ve Znění pozdějších předpisů
zdravotnickým prostředkem. Vkladném případě je při výpůjčce nutno předat příslušnou
dokumentaci předepsanou pro používání Zdr. prostředku.
. Za podmínek uvedených ve smlouvě a dle příslušných ustanoveních Občanského Zákoníku půjčitel
přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezplatnému užívání Za účelem provádění
hematologických vyšetření na Oddělení klinické hematologie.

II.
Práva a povinnosti Smluvních stran

. Vypůjčitel je po dobu trvání výpůjčky povinen:
Pověřovat obsluhou předmětu výpůjčky pouze Své Zaměstnance, kteří jsou k tomu řádně vyškolení
půjčitelem (o čemž je Zpracován písemný Záznam).
Chránit předmět výpůjčky před poškozením, Zničením, ztrátou, nadměrným opotřebením nebo
zneužitím a provádět běžnou údržbu dle instrukcí půjčitele.
D0 10 pracovních dnů po skončení výpůjčky vrátit předmět výpůjčky ve stavu, v jakém ho převzal
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
Neprodleně informovat půjčitele o všech případech poškození, Zničení či Ztrátě předmětu výpůjčky.
Uhradit půjčiteli škody, které vzniknou na předmětu výpůjčky během trvání výpůjčky s výjimkou
obvyklého opotřebení a nezaviněných poruch.
Bez Zbytečného odkladu nahlásit půjčiteli potřebu opravy předmětu výpůjčky a umožnit mu její
provedení.
Na pracovišti vypůjčitele předmět výpůjčky převezme:



NJ . Vypůjčitel není Oprávněn:
Provádět na předmětu výpůjčky jakékoliv technické úpravy
Předmět výpůjčky nebo jeho část pronajmout nebo jiným Způsobem přenechat k užívání jiné osobě.

ü
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3. Půjčitel je povinen do 45 dnů po podpisu této Smlouvy předat vypůjčiteli předmět výpůjčky
vprovozuschopném Stavu Spolu s následujícími doklady, kterými osvědčí, že předmět Výpůjčky je
Způsobilý k užívání V ČR pro účel poskytování Zdravotní péče ve smyslu příslušných právních předpisů.
Současně spředmětem výpůjčky předá půjčitel protokol o předání a převzetí předmětu výpůjčky
(předávací protokol), a Záznam o Zaškolení na formuláři vypůjčitele. Předávací protokol vždy podepíše
oprávněná osoba půjčitele a pověřený Zaměstnanec oddělení Zdravotnické techniky vypůjčitele, spolu
s pověřeným Zaměstnancem klinického oddělení, které předmět výpůjčky bude užívat.

3.1 V případě předmětu výpůjčky, který byl uveden na trh v některém Z členských států Evropské unie
a který je opatřený Značkou CE ve smyslu vl. nařízení č. 336/2004 Sb., musí být doloženy tiskem i
v elektronické podobě tyto doklady:
0 kopie prohlášení o Shodě vystaveného výrobcem nebo jeho Zplnomocněným zástupcem,
0 návod k obsluze v českém jazyce ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb., v platném Znění,
0 Doklad o Způsobilosti předmětu výpůjčky k bezpečnému použití při poskytování zdravotnické péče
(např. protokol o BTK),

ø Protokol o výstupní bezpečnostně technické kontrole (BTK) s datem příští BTK. U pevně
instalovaných Zdravotnických prostředků bude doložena Výchozí elektrická revize.

3.2 Vypůjčitel se Zavazuje od půjčitele na své náklady Zajišťovat spotřební materiál pro provoz movité
věci podle článku I. této smlouvy. Seznam spotřebního materiálu včetně cenových ujednání je přílohou
2 této smlouvy.

. Půjčitel je povinen
0 zaškolit určené zaměstnance vypůjčitele, kteří budou předmět výpůjčky obsluhovat a pořídit O tom
záznam na formuláři vypůjčitele,

0 po dobu trvání výpůjčky dle této Smlouvy zajišťovat a hradit všechny opravy předmětu výpůjčky,
jejichž potřebu mu vypůjčitel oznámí. Půjčitel se Zavazuje provádět bezplatně veškeré servisní práce
po celou dobu výpůjčky.

0 na úhradu ceny opravy má půjčitel právo jen prokáže-li, že nutnost opravy' a škoda na předmětu
výpůjčky vznikla výlučným zaviněním výpůjčitele,

0 pokud bude provoz předmětu výpůjčky vyžadovat užití jednorázových SZM, dodá je půjčitel
vypůjčiteli bezplatně vpotřebném množství, nebo sním uzavře Samostatnou dohodu 0 jejich
úhradě,

0 po ukončení doby výpůjčky převzít zpět předmět výpůjčky, potvrdit jeho vrácení půjčiteli a odvézt
od půjčitele,

ø doložit při předání předmětu výpůjčky' platný protokol o provedení bezpečnostně technických
kontrol a dalších servisních úkonů, jejichž provádění vyplývá Z obecně Závazného právního
předpisu nebo pokynů předepsaných výrobcem,

0 po dobu trvání smlouvy Zajišťovat nebo provádět bezpečnostně technické kontroly, verifikace,
kalibrace na předmětu výpůjčky a další servisní úkony vyplývající z obecně Závazného právního
předpisu nebo pokynů předepsaných výrobcem. Protokoly nebo zprávy O provedení těchto
bezpečnostně technický kontrol, verifikací, kalibrací bude půjčitel bez Zbytečného odkladu zasílat
pověřenému Zaměstnanci oddělení Zdravotnické techniky Vypůjčitele.

4;

III.
Doba výpůjčky

Výpůjčka se sjednává na dobu pět let od data instalace po podpisu smlouvy.



IV.
Závěrečná ustanovení

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Oběma smluvními Stranami a je účinná Sepsáním Zápisu
o předání a převzetí předmětu výpůjčlqf podle čl. II. Smlouvy.

2) Platnost Smlouvy končí a výpůjčka podle Smlouvy Zaniká
o uplynutím doby, na kterou byla výpůjčka Sjednána,
0 výpovědí - výpověď může podat každá Ze smluvních stran Z jakýchkoliv důvodů nebo bez
uvedení důvodů. Výpověď musí být podána písemně a doručena druhé smluvní Straně.
Výpovědní lhůta činí tří měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi,

0 dohodou obou Smluvních stran uzavřenou v písemné formě,
0 Z ostatnich obecných důvodů Zániku Závazků podle občanského zákoníku.

3) Práva a povinnosti smluvních Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, Se řídí obecně
Závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku.

4) Změny a doplňky Smlouvy lze provádět pouze Se souhlasem Obou smluvních stran, který musí být
učiněn písemně ve formě dodatků, číslovaných v chronologickém pořadí. Smlouva byla Vyhotovena
ve dvou exemplářích, Z nichž každá Ze Smluvních Stran obdrží po jednom.

5) Obě Smluvní Strany prohlašují, že Se podrobně Seznámily s textem Smlouvy, jejímu Obsahu rozumí
a Souhlasí S ním a na důkaz toho Smlouvu podepisují.

22'. “üš'ˇ~ 2013
V Ostravě dne ..........
Výpůjčitel

MUDr. Tomáš Nykel Ing. Václa
ředitel MNO jednatel S
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HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY BECKMAN COULTER
Reagencie DxH800 Městská nemocnice Qstrava Fifejdy

PN Název CENA (Kč)

Kontroly pro přístroje Coulter DxH800

628027 COULTER 6C Cell Control (12ks) 4 000,00
628028 COULTER Retic-X Cell Control 3 500,00

Reagencie pro přístroje DxH800
628017 FP,DxH Diluent, 10L 800,00
628018 FP,DxH Cell Lyse, 1L 2 500,00
628020 FP,DxH Diff Pack 12 000,00
628021 FP,DxH ReticPack 10 000,00
628022 FP,DxH Cleaner, 5L 1 900,00

Další spotřební materiál
baterie do UPS jiný dodavatel

toner do tiskárny jiný dodavatel

ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednávky a informace o dodávkách:
Obchodní oddělení
tel.



HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY BECKMAN COULTER
Reagencie DxH800 Městská nemocnice Ostrava Fífejdy

Kontroly pro přístroje Coulter DxH800
628027 COULTER 6C Cell Control (12ks) 4 000,00
628028 COULTER Retic-X Cell Control 3 500,00

Reagencie pro přístroje DxH800
628017 FP,DxH Díluent, 10L 800,00
628018 FP,DxH Cell Lyse, 1L 2 500,00
628020 FP,DxH Diff Pack 12 000,00
628021 FP,DxH RetícPack 10 000,00
628022 FP,DxH Cleaner, 5L 1 900,00

ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednávky a informace o dodávkách:
Obchodní oddělení
te
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