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‘“l ”(*0g «a SMLOUVA o WPOJCCE ZDRAVOTNICKEHO PROST EDKU PRI’STROJovéHo CHARAKTERU

I 3'. (DALEJENJP)
11+ 35 PROTOKOL O PREDANI A INSTALACI
‘0‘: “pa-0 (Doha Wpl‘altky ZP nepi'esahuje 3 mésfce)

P jéitelz Olympus Czech Group, s.r.o., élen koncernu Vypujéitel: Fakultni nemocnice Hradec Krélové
Se sldlem: Evropska’ 176/16, 160 41 Praha 6 Se sidlem: Sokolska’ 581, 50005 Hradec Krélové — Novy Hradec Kra'lové
Zast.: Ing. Pavlem Kasalem, lng. Ivo Luke§em, prokuristy Zast.: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c., Feditelem
ID schrénky:

IC: 27068641 DIC: C227068641 IC: 00179906 DIC: C200179906
Reg. v OR u MS v Praze, oddl'l C, vloika 93921

DATUM PREDANI’ PREDMETU WPUJCKY ZP: 11.05.2017
DATUM UKONCENl WPUJCKY: po dobu provedem’opravy videoduodenoskopu, nejpozdéji v§ak do 11.8.2017
NAZEV A P ESNv’ TYP ZP: Videoduodenoskop TJ F-Q180v
CENA ZP vE. DPH:1.185.800,— Kc":
WROBNl ClSLO 2P: 2720747
UMI'STENI’ ZP - KLINIKA, INVENTARNI’ USEK: n. internl' gastroenterologlcké klinika, NS: 1286

souc‘EAsr DODAVKY:

- ES prohla’éenl' o shodé vyrobku (EC Declaration of Conformity) AND

[T]

NE E]

- Névod k obsluze v Eeském jazyce v listinné a elektronicke' podobé ANO NE [:1
(elektronické verze pro odbor zdravotnické techniky, listinné pro pracoviété vypujcitele)

- Doklad o instruktéii (pro§koleni) obsluhy v souladu se zékonem é. 268/2014 5b., v platném znénl’
1

AN0 :1 NE

- Platné BTK (revize) dle zékona E. 268/2014 5b., v platném zném‘ AN0 :1 NE
$3

- Doklady osoby, ktera' je pouéena vyrobcem k provédéni instruktéie daného zdravotnického prostredku
(viz. § 61 zékona é. 263/2014 51:. o zdravotnickych prostFedcich). ANO

D
NE

W
- Doklady osob, ktere’jsou proékoleny vyrobcem nebo osobou autorizovanou vyrobcem, k provédénl' odborné adriby
(viz. § 65 zékona 12. 268/2014 Sb. 0 zdravotnickych prostfedclch). AND E N E

w

Pfedmétem této smlouvy je zévazek p jéitele pfenechat vyp jéiteli k bezplatnému uiivéni vyée uvedeny ZP.
Pujéitel prohla§uje, 2e pfedmét vyp jéky nema’ ia’dné patentnl' nebo jiné prévnl‘ vady, odpovida’ v§em platnym prévnl'm predpis m a norma'm,
je podle prévnich pfedpis zp sobily k pouiiti pfi poskytova’m' zdravotnl’ péée a byla u néj podle prévnl‘ch pFedpis posouzena shoda jeho
vlastnostl’ se zékladnimi poiadavky na zdravotnické prostredky s pfihlédnutl’m k uréenému L‘K‘Selu pouiitl’ a vyrobce nebo jeho zplnomocnény
za’stupce vydali pisemné prohlé§eni o shodé.
P jéitel je povinen zajistit vyp jéiteli servis a pravidelné kontroly event. validace pfedmétu vy‘p jéky v souladu se zékonem é. 268/2014 5b.,
v platném znéni, na vlastnl' na’klady po dobu vyp jéky a to 0d doby uvedeni do provozu 5 mm, ie opravy predmétu vypujéky budou prova’dény
dle moinostl' p jéitele v co nejkrat§i dobé.
P jéitel mé prévo na provedem’ kontrol u vyp jéitele, a to 23 UCeIem prova’dénf oprav na piedmétu vypujéky, vé. preventivm’ch prohll'dek, a za
uéelem kontroly uiivénl' pfedmétu vyp jéky vyp jéitelem.
Vyp jéitel je povinen predmét vyp jéky Fa’dné uiivat, chrénitjej pfed po§kozenfm, ztrétou nebo zniéenl‘m.
Smluvni strany se dohodly, ie v ra‘mci smluvniho vztahu zaloieného touto smlouvu nebude aplikovén § 2197 obéanského zékom’ku, tzn., ie
vyp jéitel je oprévnén kdykoli vrétit pfedmét vyp jéky p jéiteli.
Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim smlouvy dle platnych pra’vnich pfedpis .
Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichi 1 stejnopis obdril’ p jéitel a 2 stejnopisy vypujéitel.
Smluvni strany prohla§uji, 2e tato smlouva vyjadruje jejich svobodnou, pravou, véinou a uplnou v li, prostou omyl . Na d kaz shora
uvedeného pripojuji oprévném’ za’stupci smluvnich stran své podpisy.

Za p jéiteie: Za vypujéitele:
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Olympus Czech Group, s.r.o., Ewan

1) Pilloha E. 1 ke smlouvé


