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Jag;

Smlouva o vypfijéce

Hoyer Praha s.r.o

se sidlem: Maleéické 51, 130 00 Praha 3

zastoupené: Ing. Sofiou Haméikovou, jednatelkou

1C 60491582
déle jen ,,p1°1jéitel“

a

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — Novy Hradec Krélove’

1C: 00179906, DIC:C200179906
zastoupené: prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSC., Ph.D., feditelem

Bank.spoj.: Ceské spofitelna, a.s., Praha

6. L'létu: 60038-2651522/0800

déle jen ,,vyp1°1jéitel“

se dne§niho dne v souladu s ustanovenim § 659 a nésl. zékona 6. 40/ 1964 Sb., obéanského

zékoniku, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi, dohodly na nésledujici smlouvé o vypfijéce.

1.1

1.2

2.1

3.1

élének 1.
Pf'edmét Vypfijéky

Pfijéitel touto smlouvou a 221 podminek déle uvedenych pfenechal vypfijéiteli k

bezplatnému uiivani pro potfeby chirurgické k1iniky.:

Nézev: 1 ks en Flow ohfev infuzi transfuzi s pfisluéenstvim, v. 621110955 / 10736543

cena 30 000 K6 (slovy: tficettisickorunéeskych) bez 21% DPH.

Pfijéitel pfedal pfedmét vypfijéky dle él. 1 odst.1.1 vypfijéiteli pfed podpisem této

smlouvy vsidle vypfijéitele ve stavu zpfisobilém fédnému uZivéni a zérover'l jej

seznémil s jeho obsluhou.

élének II.

Doba vypfijéky

Vypfijéitel je oprévnén na zakladé te’to smlouvy uZivat pfedmét vypfijéky uvedeny V (:1. I.

této smlouvy do 31. 12. 2015.

Clének III.
Préva a povinnosti smluvnich stran

Pfijéitel prohlaéuje a vm podpisem stvrzuje, Ze pfedmét vypfijéky, specifikovany VSI§e,

nemé iédné patentni nebo jiné prévni vady, odpovidé Véem platnym prévnim pfedpisfim a

normém, je podle prévnich pfedpisfi zpfisobily k pouZiti pfi poskytovéni zdravotni péée a

byla u néj podle prévnich pfedpisfi posouzena shoda jeho Vlastnosti se zékladnimi

poiadavky na zdravotnické prostfedky s pfihlédnutim k uréenému uéelu pouiiti a

eobce nebo jeho zplnomocnény zéstupce vydali pisemné prohlééeni 0 shodé.



3.2 Pfijéitel pfedal vypfijéiteli névod k obsluze v éeském jazyce, prohlé§eni 0 shodé a protokol

0 pro§koleni obsluhy V listinne’ podobé na chirurgickou kliniku a 1x v elektronicke’ podobé

na OZT vypfijéitele.

3.3 Pfijéitel je povinen zajistit vypfijéiteli servis a roéni pravidelné kontroly event. validace

pfistroje V souladu se zélkonem 6123/2000 Sb. v platném znéni za uhradu 2000.-Ké na

pfistroj, p0 dobu vfijéky a to 0d doby uvedeni do provozu s tim. Ze opravy pfistroje

budou provédény dle moZnosti pfijéitele v c0 nejkratéi dobé.

3.4 Pfijéitel mé prévo na provedeni kontrol u vypfijéitele. a to za uéelem provédém’ oprav na

pfistroji Vé. preventivm’ch prohlidek a za uéelem kontroly uiivéni pfistroje vypfijéitelem.

3.5 Vypfijéitel je povinen pFedmét VYpfijéky Fédné uiivat. chrénit jej pfed poékozenim, ztrétou

nebo zniéenim.

3.6 Vypfijéitel je povinen pfedmét vypfijéky vrétit pfijéiteli ve stavu, v jakém jej pfevzal,

s pfihlédnutim k obvyklému opotfebem'.

Clének IV.

Zévéreéné ujedm'lni

4.1 Neni—li vtéto smlouvé ujednéno jinak, Fidi sc tento smluvm’ vztah pfisluénjrmi

ustanovenimi obé. zékom’ku. ve znéni pozdéj§ich pfedpisil.

4.2 Pfedéasne’ ukonéeni této smlouvy je mozné na zékladé dohody obou smluvnich stran,

odstoupit 0d smlouvy mfiZe jedna ze smluvnich stran v pFipadé. is druhé smluvni strana

bude poruéovat povinnosti stanovcné ji touto smlouvou nebo prévnimi pf‘edpisy.

Odstoupeni 0d smlouvy musi byt pisemné, odfivodnéné a je uéinné okamiikem doruéeni

druhé smluvni strané. V pfipadé pochybnosti se mé za to. 26 odstoupeni 0d smlouvy bylo

doruéeno druhé smluvni strané tfctim dnem p0 jcho odeslém'. Pfedéasné ukonécni

smlouvy je rovnéi moZne’ na zékladé vypovédi jednou ze smluvm’ch stran s dvoumésiém’

vypovédni lhfitou. VYpovéd‘ musi byt pisemné. nem’ tfeba ji odfivodflovat, VSIpovédni

lhfita zaéiné béiet 0d prve'ho dne mésice néslcdujiciho p0 doruéeni vovédi.

4.3 Smluvni strany si smlouvu pfeéetly, sjejim obsahem souhlasi. (:02 Stvrzuji jejich

oprévnéni zéstupci svymi Vlastnoruénimi podpisy.

4.4 Smlouva nabyvé platnosti a uéinnosti dncm podpisu obéma smluvm’mi stranami.

4.5 Zmény ve smlouvé jsou moiné pouze formou piscmnych Cislovanych dodatkfi. které musi

byt akceptovény Obéma smluvnimi stranami.

4.6 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech. z nichz kaidé ze smluvnich stran

obei p0 jednom.

772323
V Praze dne 20. 1 1. 2013 V Hradci Krélové dne:

Ing. Sofia Haméikové prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.. PhD


