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SMLOUVA o WPOJCCE ZDRAVOTNICKEHO PROSTREDKU P iSTROJOVEHO CHARAKTERU

(DALE JEN ,,ZP)

PROTOKOL o PREDANI’ A INSTALACI
0.,

LR"
O (Doha vp‘rjEky ZP nepFesahuje 3 mésr’ce)

P jéitel: MesserTechnogas s.r.o. Vyp jéitel: Fakultm’ nemocnice Hradec Krélové

Se sidlem: Zeleny pruh 1560/99, Branl'k, 140 00 Praha 4 Se sidlem: Sokolské 581, 50005 Hradec Krélové — Now Hradec Krélové

Zast.:— Zastrz prof. MUDr. VIadimr’rem Paliékou, CSc., dr. h. c., feditelem

ID schra’nky:

I0: 40764788 010: C24O764788 IC: 00179906 DIC: CZOOl79906

Reg. v OR u MS v Praze, oddI'I C, vloika 3638

DATUM P EDA’NI’ PFzEDMETU WPL‘JJCKY A INSTALACE ZP: 15.01.2018

DATUM UKONCENI’ WPOJCKY: 15.02.2018

NAZEV A PRESNY TYP ZP: Pristroj pro dévkovéni NO, typ: NO—A

CENA ZP vé. DPH: 566.742,—

WROBNI’ éI'SLo ZP: NOA 941043, rok eoby: 2011

UMI’STENI’ ZP - KLINIKA, INVENTARNI’ USEK: Détské klinika, JIP Novorozenci, NS: 1812

souéAST DODAVKY:

- ES prohléEenI' o shodé eobku (EC Declaration of Conformity) AND [E NE 1:]

— Névod k obsluze v Eeském jazyce v listinné a elektronické podobé ANO
‘

NE [:1

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

— Doklad o instruktéii (proékoleni) obsluhy v souladu se za'konem é. 268/2014 5b., v platném znéni
1

AN0 [:1 NE |:|

— Platné BTK (revize) dle za'kona E. 268/2014 5b., v platném znéni ANO {El NE l:|

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

(viz § 61 zékona E. 268/2014 5b. 0 zdravolnickVth pros edcich). ANO
a

NE
El

— Doklady osob, které jsou proékoleny vyrobcem nebo osobou autorizovanou vyrobcem, k provédénl’ odborné Udriby

(viz § 65 lékona E. 263/2014 Sb. 0 zdravmnick h prostredcich). ANO g NE I:

Predmétem této smlouvy je zévazek p jéitele prenechat vyp jéiteli k bezplatnému uir’vénr’ vy§e uvedeny ZP.

P jéitel prohlaéuje, 2e predmét vyp jéky nemé iédné patentnl' nebo jiné prévm’ vady, odpovr’dé véem platm prévm’m pFedpis m a normém,

je podle prévnich predpis zp sobily k pouiitl’ p poskytovém’ zdravotni péée a byla u néj podle pra'vm'ch pfedpis posouzena shoda jeho

vlastnostl' se za'kladnimi poiadavky na zdravotnické prostfedky s pFtédnutI'm k uréenému Uéelu pouiitr’ a vyrobce nebo jeho zplnomocnény

zéstupce vydali pisemné prohla’ieni o shodé.

P jéitel je povinen zajistit vyp jiiteli servis a pravidelné kontroly event. validace pFedmétu vyp jéky v souladu se zékonem é. 268/2014 5b.,

v platném znéni, na vlastni néklady po dobu vyp jéky a to 0d doby uvedem’ do provozu 5 mm, 2e opravy pFedmétu vyp jéky budou provédény

dle moinosti p jéitele v co nejkratéi dobé.

P jéitel mé prévo na provedem’ kontrol u vyp jéitele, a to la Lléelem prova’dénl’ oprav na pfedmétu vyp jéky, v6. preventivm’ch prohh’dek, a la

Uéelem kontroly uiivéni pfedmétu vDjEky vyp jéitelem.

Vyp jéitel je povinen predmét vyp jéky Fa’dné uir’vat, chra’nitjej pFed poékozem’m, ztrétou nebo zniéem’mr

Smluvm’ strany se dohodly, ie V ra’mci smluvniho vztahu zaloiene’ho touto smlouvu nebude aplikovén § 2197 obéanského zékonl’ku, tzn., 2e

vyp jéitel je oprévnén kdykoli vra'tit pfedmét vyp jéky p jéitel‘r.

Smluvm’ strany souhlasi se zvefejnénl’m smlouvy dle platnych pra’vm’ch piedpis .

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

Tato smlouva naby’lvé platnosti a 06innosti dnem jejiho podpisu opra’vnénymi zéstupci obou smluvnr’ch stran.

Smluvnl' strany prohla§uji, 2e tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou, pravou, véinou a Uplnou v li, prostou omylf’r. Na d kaz shora

uvedeného p pojujl’ oprévném’ zéstupci smluvnich stran své podpisy.

Za p jéitele: Za vyp jéitele:

v Praze v Hradci Krélové
- dne: 15.01.2018

Feditel .

Fakultnl’ nemocnice Hradec


