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SMLOUVA o VYP JéCE ZDRAVOTNICKEHO PROSTREDKU
uzavf'ené dle § 2193 a nésl. zék. é. 89/2012 Sb., obéanského zékom’ku, v platném znéni

Pfljéitelz ResMed CZ s.r.o.
se sidlem: Hvézdova l689/2a 140 0 Praha4
zast.: Ffeditelemjednajicim na zékladé plné moci
IC: _ 73262 DIC: CZ27073262
reg. v OR: u Méstského soudu v Praze, oddil C, vloika 94238
ID schrénky: .

'

Vyp jéitelz Fakultni nemocnice Hradec Krélové
se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — Novy Hradec Kra’lové
zast.: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSC., dr. h. c., feditelem
1C: 00179906 DIC: CZOO I 79906

Cl. I — PPedmét vyp jéky

|. Pfedmétem této smlouvy je zévazek p jéitele pfenechat vyp jéiteli k bezplatnému uiivéni
zdravotnicky prostfedek: neinvazivni ventilétor ResMed Lumis VPAPISO ST-A
véetné pfislu§enstv1', v.6. 22161373843, cena: 89.000; K6 vé. DPH (déle jen ”pfedmét
VS'P Jéky)

2. Nedilnou souéésti vypfljékyje:
— instalaéniprotokol,
- doklad o instruktéii (proékoleni) obsluhy,
- doklad osoby, kteréje pouéena vyrobcem k provédéni instruktéie daného zdravotnického

prosti‘edku (§ 6] zékona é. 268/2014 8b., 0 zdravotnickych prostfedcich),
- doklady osob, které jsou proékoleny vyrobcem nebo osobou autorizovanou vyrobcem k

provédéni odborné [1driby (§ 65 Zékona é. 268/20l4 8b., 0 zdravotnickych prostfedcich),- névod k obsluze zdravotnického prostfedku v éeském jazyce 2x (1x pro potfeby pracoviété
v listinné podobé, Ix pro potfeby OZT v elektronické podobé)

— ES prohlééeni o shodé vyrobku (EC Declaration of Conformity) dle zékon é. 22/l997 Sb.
v platne’m zném’; pro zdravotnické prostf'edky nd I sterilni. [ méf'ici, Ila, llb nebo Ill musi
byt CE doplnéno éislem Noti kované osoby,

- na zdravotnicky prostfedek, pf‘ipadné na v§echnyjeho komponenty, musi byt v prohlééeni
o shodé (eventuélné vjiném pisemném dokladu, ktery’ bude téi souéésti vypfljéky a bude
potvrzen p jéitelem) uvedena th’da zdravotnického prostfedku,

— pfesné adresa vyrobce pfedmétu vypi’ljéky a zemé pflvodu jsou uvedeny v prohlééeni o
shodé (eventuélné vjiném pisemném dokladu, ktery’ bude téi souéésti \'_\"p jék_\ a budc
potvrzen vyp jéitelem),

- pokud se vyp jéka sklédé z vice samostatnych komponent. jsou jeji souéésti platné
prohlééeni o shodé na v§echny komponenty vyp jéky,

— na v§echny doklady pfedklédané vjiném nei v éeském jazyce je souéésti vypfljéky téz
jejich éesky pfeklad, zajehoi sprévnost odpovidé p jéitel,

- platny protokol o provedene’ bezpeénostné technické kontrole v souladu se zékonem é.
268/2014 Sb., 0 zdravotnickych prostfedcich,

- platné revize v souladu se zékonem é. 268/2014 Sb., 0 zdravotnickych prostfedcich.

Cl. [1 — Doha vyp jéky



Vyp jéitel je oprévnén uiivat pfedmét vyp jéky ode dne pfedéni, instalace a provedeni

instruktéie obsluhy. Pfedmét vypi’ljékyje p jéen na dobu neuréitou.

(II. III — Misto a podminky pi'evzeti pf'edmétu vip jéky

. P jéitel oznémi vyp jéiteli termin pfevzeti pfedmétu vyp jéky, a to Odboru zdravotnické

techniky p. Veronika éim nkové, veronika.simunkovagcggfnhkez; tel. 495 833 265, popi‘.

vedoucimu Odboru zdravotnické techniky # lng. Roman Sy’kora (e—mail:

roman.syk0ra@fnhk.c7_; tel. 495 832122, mobil 725 705 093) a zérove zéstupci

pfebirajiciho pracoviété dle’kCl. llI odstavec 2 min 3 pracovni dny pl‘edem.

. Mistem pfedéni pfedmétu vypfljéky je: Plicni klinika. Centrum pro poruchy spénku, NS 1483

. Odbor zdravotnické techniky je ai do dokonéeni instalace a pfedéni zdravotnického

prostfedku do provozu jediny’lm pracoviétém vyp jéitele oprévnénYm ke v§em jedném’m

o dodévce a instalaci pfedmétu vyp jéky.

(31. IV — Préva a povinnosti smluvnich stran

P jéitel prohlaéuje. 2e piedmél vyp jéky nemé iédne’ patentni nebo jine’ prévni vady.

odpovidé véem platnym prévnim pf‘edpisfnn a normém, je podle préwnich pfedpis zpflsobily

k pouiiti pfi poskytovéni i.drav01ni péée a byla u néj podle prévnich pfedpisfl posouzena

shoda jeho Vlaslnosti sc zékladnimi poiadavky na zdravotnické prostf‘edky s pfihlédnutim

kuréenému [Iéelu pouZiti a vyrobce nebo jeho zplnomocnény zéstupce vydali pisemné

prohlééeni o shodé.

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

vip jéky v souladu 3e a konem é. 268i20|4 8b., V platném znéni, na vlastni néklady p0 dobu

vyp jéky a to 0d doby uvedeni do provozu s tim, ie opravy pf‘edmétu vypfljéky budou

provz’ldény dle moinosti p jéitele v co nejkratéi dobé.

P jéitel mé prévo na provedeni kontrol u vyp jéitele, a to 221 L'léelem provéldéni oprav na

pfedmétu vy'piljéky, vé. preventivnieh prohlidek, a 221 L'léelem kontroly uiivéni pfedmétu

vyp jéky vyp jéitelem.

Vyp jéitel je povinen pfcdmét vyp jéky fédné uiivat, chrénit jej pfed poékozenim. ztrétou

nebo znieenim.

Vypi’ljéitel je povinen pfedmét vyp jéky vrétit pfljéiteli ve stavu, vjakém jej pfevzal.

s pfihlédnutim k obvyklému opotfebeni.

Cl. V - Zévéreéné ujednzini

Prévni vztahy zaloiene’ touto smlouvou a vte'to smlouvé vyslovné neupravené se fidi

pfisluénymi ustanovenimi Zékona (‘2. 89/2012 Sb., v platném znéni (zejména jeho § 2193 a

nésl.).

Pfedéasne’ ukonéeni platnosti této smlouvy je moine’ na zékladé pisemné dohody smluvnich

stran. Pfedéasné ukonéeni platnosti této smlouvy je rovnéi moiné na zékladé vy'povédi jednou

ze smluvnich stran s dvoumésiéni vypovédni dobou. Vy'povéd’ musi byt pisemné, neni tf'ebaji



od vod ovat, vypovédni doba zaéiné béiet 0d prvého dne mésice nésledujiciho p0 doruéeni
vypovédi druhé smluvnl' strané.

Smluvni strany shodné prohlaéuji, 2e tato smlouva nebyla uzavfena adheznim zp sobem a ie
se nejedné 0‘ smlouvu formuléf‘ovou, tzn., 2e na prévm’ pomér uzavfeny touto smlouvou
nebude aplikoyén § 1798 obéanske’ho zékonl’ku.

Smluvni strany se dohodly, ie v rélmci smluvniho vztahu zaloieného touto smlouvu nebude
aplikovén § 2197 obéanského zékoniku, tzn., ie vyp jéitel je oprévnén kdykoli vrétit pfedmét
vypi’ljéky p jéiteli. *-

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy dle platnych prévnich pfedpis .

Tato smlouva nabyvé platnosti dnemjejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva m ie byt dopl ovéna éi ménéna pouze na Zékladé pisemnych dodatk ,
akceptovanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichi l stejnopis obei p jéitel a 2
stejnopisy vyp jéitel.

Smluvni strany prohlaéuji, ie tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou, pravou, véinou a
(Iplnou v li, prostou omyl . Na dflkaz shora uvedeného p pojuji oprévnéni zéstupci
smluvnich stran své podpisy.

Za vyp jéitele:

V Hradci Krélové

dne: 5_ [)5. 2017

prof. MU

f‘editel

Fakultni nemocmce ra ec ra ove

FAKULTM NEMOCNICE
HRADEC KRALOVE

fedilclswi
500 05 Hradec Krélové

1C 00179906, tel. 495 332 831

la p jéitele:
V P(1.5326 2 7 -03- 2017

feditel jednajicim na zékladé plné moci
ResMed CZ s.r.o.


