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DATUM PREDANI’ P EDMETU WPL’JJCKY A INSTALACE ZP: po dobu opravy endoskopické véie, obj. é. OZT/17/05460/VI
DATUM UKONCENI’WPUJCKY: po dobu opravy endoskopické véie
NAZEV A PRESNY TYP ZP: ENF-VH; OTV-SlQO
CENA ZP BEZ/VC. DPH: 900.000,— Ké bez DPH/1.089.000,— Kt": vé. DPH 21%
WROBNI CFSLO ZP: 2725092; 7232192
UMI’STENI' ZP - KLINIKA, INVENTARNI’ USEK: ORL, NS 4731

souéAST DODAVKY:

- ES prohla’éeni o shodé Wrobku (EC Declaration of Conformity) ANO X NE El

— Névod k obsluze v éeske’m jazyce v listinné a elektronické podobé ANO E NE E]

(elektronické verze pro odbor zdravotnické techniky, listinné pro pracovi§té vyp jéitele)

- Doklad o instruktéii (proékoleni) obsluhy v souladu se za’konem ('2. 268/2014 5b., v platném zném’
1

ANO E NE E}

- Platné BTK (revize) dle zékona 13. 268/2014 5b., v platném zném‘ AND E NE I:

- Doklady osoby, které je pouéena vy'robcem k prova’dénl' instruktéie daného zdravotnického prostredku

(viz. § 61 zékona é. 258/2014 5b. 0 zdmvotnich prostredcich). ANO E NE D

- Doklady osob, ktere' jsou pro§koleny eobcem nebo osobou autorizovanou vyrobcem, k provédénl' odborné adriby

(viz. § 65 zékona 15. 268/2014 Sb. 0 zdravotnickhh prostfedcich). ANO NE

Pfedmétem této smlouvyje zévazek p jéitele prenechat vyp jéiteli k bezplatnému uiivénl' vy’lée uvedeny’l ZP.

P jéitel prohlaéuje, ie predmét v jéky nemé iédné patentni nebo jiné prévnl' vady, odpovr’dé v§em platm prévnl'm pfedpis m a normém,

je podle pra‘vnich pfedpis zp sobily k pouiiti pfi poskytova'ni zdravotm’ péée a byla u néj podle prévnfch pfedpis posouzena shoda jeho

vlastnosti se zékladm’mi poiadavky na zdravotnické prostfedky s pFihlédnutim k uréenému déelu pouiitl' a eobce nebo jeho zplnomocnény’l

za’stupce vydali pisemné prohlééeni o shodé.

P jéitel je povinen zajistit vyp jéiteli servis a pravidelné kontroly event. validace predmétu vy‘lp jéky vsouladu se zékonem é. 268/2014 Sb.,

v platném znéni, na vlastni na’klady po dobu vyp jéky a to od doby uvedenl’ do provozu 5 am, 2e opravy pfedmétu vy’p jéky budou provédény

dle moinosti p jéitele v co nejkratii dobé.

P jéitel ma’ prévo na provedenu’ kontrol u vyp jéitele, a to za Liéelem provédéni oprav na pfedmétu v jéky, vé. preventivm’ch prohlidek, a za

OEeIem kontroly uin’véni pfedmétu vL‘ijéky vyp jéitelem.

Vyp jéitel je povinen pfedmét vyp jéky Fédné uil'vat, chrénitjej pFed po§kozenim, ztrétou nebo zniéenim.

Smluvni strany se dohodly, ie V rémci smluvniho vztahu zaloieného touto smlouvu nebude aplikovén § 2197 obéanského zékonl'ku, tzn., 2e

vyp jéitel je opra’vnén kdykoli vrétit pfedmét v jEky p jéiteli.

Smluvni strany souhlasi se zverejnénim smlouvy dle platnych prévnl'ch pfedpis .

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichi 1 stejnopis obdril‘ p jéitel a 2 stejnopisy vyp jéitel.

Tato smlouva nabWa’ platnosti dnem jejiho podpisu oprévnény’mi zéstupci obou smluvnich stran a déinnosti zverejnénl'm v registru smluv dle

ust. § 6 odst. 1 zékona E. 340/2015.

Smluvni strany prohla§uji, 2e tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou, pravou, va’inou a L’Jplnou v li, prostou omyl . Na d kaz shora

uvedeného pripojujl' oprévnéni za’stupci smluvm’ch stran své podpisy.

Za p ‘éitele: Za vyp jéitele:

V Pr v Hradci Krélo
’

dne: 1. 9.2017

prof. MUDr.VladimiL/Pal1r5ka, C50, dr.

Feditel ./
Fakultni nemocnice Hradec Krélove’

1) Pilloha E. 1 ke smlouvé


