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SMLOUVA o VYP JéCE ZDRAVOTNICKEHO PROSTREDKU
uzavf'ené dle § 2193 a nésl. zék. 5. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, v platném znéni

P jéitel: ResMed CZ s.r.o.

se sidlem: Hvézdova 1689/2a 140 00 Praha 4

IC: '

reg. V OR: C 94238 vedené u Méstského soudu v Praze
ID schrénky: msp87sn ~

Vyp jéitel: Fakultni nemocnice Hradec Krélové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové ~ Novy Hradec Krélové

zast. :

IC :

prof. MUDr. VladimiremvPaliékou, CSc., dr. h. c., feditelem
00179906 DIC: CZOOl79906

('31. 1 - Pf'edmét vyp jéky

Predmétem této smlouvy je zévazek p jéitele prenechat vyp jéiteli k bezplatnému uiivém’
zdravotnicky prostredekz2 ks autotitraéniho pfistroj e AirSence 10 Auto Set, v.5. 22171388173,
rok Vyroby: 2017 a v.6; 22171388158, rok vyroby: 2017 v cené: 40.000,- Ké v6. DPH za

jeden kus (déle jen ”pfedmét vyp jéky).

Nedilnou souéésti vyp jéky je:
- instalaéni protokol,
- doklad o instruktéii (pro§kolen1’) obsluhy,
- doklad osoby, které je pouéena Vyrobcem k provédéni instruktéie dane’ho zdravotnického

prostredku (§ 61 zékona é. 268/2014 Sb., 0 zdravotnickych prostredcich),
— doklady osob, které jsou pro§koleny vyirobcem nebo osobou autorizovanou vyrobcem k

provédéni odborné driby (§ 65 zékona é. 268/2014 Sb., 0 zdravotnickych prostredcich),
- névod k obsluze zdravotnicke’ho prostredku v éeske’m jazyce 2x (1x pro potreby pracovi§té

v listinné podobé, 1x pro potreby OZT v elektronické podobé)
- ES proh1é§eni o shodé vyrobku (EC Declaration of Conformity) dle zékon 6. 22/1997 Sb.

v platném znéni; pro zdravotnické prostredky trid I sterilni, I merici, Ha, 11b nebo III musi
bjrt CE doplnéno éislem Noti kované osoby,

- na zdravotnicky prostredek, pripadné na v§echny jeho komponenty, musi byt v proh1é§eni
o shodé (eventuélné v jine’m pisemném dokladu, ktery bude te’Z souéésti vyp jéky a bude
potvrzen p jéitelem) uvedena trida zdravotnického prostredku,

- presné adresa vyrobce predmétu vyp jéky a zemé p vodu jsou uvedeny v prohlééeni o
shodé (eventuélné v jiném pisemném dokladu, ktery bude téZ souéésti vyp jéky a bude
potvrzen vyp jéitelem),

— pokud se vyp jéka sklédé z vice samostatnych komponent, jsou jeji souéésti platné
proh1é§eni o shodé na v§echny komponenty VYp jéky,

- na Véechny doklady predklédane’ v jiném nei v éeském jazyce je souéésti VYp jéky téZ
jejich éesky preklad, za jehoZ sprévnost odpovidé p jéitel,

- platny protokol o provedené bezpeénostné technické kontrole v souladu se zékonem é.
268/2014 3b., 0 zdravotnickych prostredcich,

- platné revize v souladu se zékonem é. 268/2014 Sb., 0 zdravotnickjrch prostredcich.



(:1. II - Doba vy'ptijéky

Vyp jéitel je oprévnén uZivat pfedmét vyp jéky ode dne pfedém’, instalace a provedeni

instruktéie obsluhy. Pf‘edmét Vyp jéky je zap jéen ed 26.01.2018 do 31.12. 2018. Doba vyp jéky

pf‘edmétu se automaticky prodluiuje o dobu jednoho roku, pokud nékteré ze smluvni stran ve lh té

jednoho mésice pFed skonéenim doby vyp jéky nedoruéi pisemné druhé smluvni strané oznémeni

0 tom, 2e nemé zéjem na prodlouieni této Vyp jéky.

..

(31. III - Misto a podminky pi‘evzeti pf'edmétu vyp jéky

. P jéitel oznémi 'éiteli termin
V ' V V ' '

a to Odboru zdravotnické

a zérovel‘i

pfebirajiciho pracoviété dle CI. III odstavec 2 min 3 pracovni dny pfedem.

2. Mistem fedéni Fedmétu
'

'éky je: Plicni klinika, spénkové laboratof NS: 1483, kontaktni

050%“

3. Odbor zdravotnicke’ techniky je ai do dokonéeni instalace a pfedéni zdravotnického

prostfedku do provozu jedinym pracovi§tém vyp jéitele oprévnénym ke Véem jednénim

o dodévce a instalaci pfedmétu vyp jéky.

zéstupci

(31. IV - Préva a povinnosti smluvnich stran

I. P jéitel prohIaéuje, 2e pf‘edmét vyp jéky nemé Zédné patentni nebo jiné prévni vady,

odpovidé véem platnym prévnim pfedpisi’lm a normém, je podle prévnich pfedpis zp sobily

k pouiiti pfi poskytovéni zdravotni péée a byla u néj podle prévnich pfedpis posouzena

shoda jeho vlastnosti se zékladnimi poiadavky na zdravotnicke’ prostfedky spFihlédnutim

kuréenému éelu pouiiti a vyrobce nebo jeho zplnomocnény zéstupce vydali pisemné

prohlé§eni o shodé.

2. P jéitel je povinen zajistit vyp jéiteli servis a pravidelne’ kontroly event. validace piedmétu

vyp jéky v souladu se zékonem é. 268/2014 8b., v platném znéni, na vlastni néklady po dobu

vyp jéky a to 0d doby uvedeni do provozu s tim, ie opravy pfedmétu v§lp jéky budou

provédény dle moinosti p jéitele v co nejkrat§i dobé.

3. P jéitel mé prévo na provedeni kontrol u vyp jéitele, a to za éelem provédéni oprav na

pfedmétu vyp jéky, v5. preventivnich prohlidek, a za L'léelem kontroly uiivém’ pfedmétu

vyp jéky vyp jéitelem.

4. Vyp jéitel je povinen pfedmét vyp jéky Fédné uiivat, chrénit jej pfed po§kozenim, ztrétou

nebo zniéenim.

5. Vyp jéitel je povinen pfedmét vyp jéky vrétit p jéiteli ve stavu, vjakém jej pfevzal,

s pfihlédnutim k obvyklému opotfebeni.



C]. V - Zévéreéné ujedném’

Prévnl’ vztahy zaloiené touto smlouvou a vtéto smlouvé vyslovné neupravené se fidi
pfislu§n39mi ustqnovenl'mi zékona 6. 89/2012 S ., Vplatném zném’ (zejména jeho § 2193 a
nésl.).

2. Pfedéasné ukonéenl' plalnosti této 511110li mo né na zékladé pisemné dohody smhwm’ch
stran. Pfedéasné uknnéenfplatnosti télo smlouvy je rovnéz moiné 11a zékladé vipovédi jeduou
ze smluvnl'ch stran s dvoumésiém’ vipovédni clobou. Vypovéd’ musi 135/1 pisemné, nem’ tFebaji
od vod ovat, Vypovédni doba zaéina’l béziel 0d prvého dne mésice nésledujfciho p0 doruécni
vypovédi druhé smluvm’ strané.

3. Smluvm’ strauy shodné prohlas'suji, Ze Iato smlouva nebyla uzavfena adheznim zp sobem a ie
56 nejedné 0 smlouvu f'omluléfovou, tzn., Ze na prévnl' pomér uzavfeny touto smlouvou
nebude aplikovén § 1798 obéanského zékom’ku.

4. Smluvnl strany se dohodly ze vrémci smluvnlho vztahu zalozeneho touto smlouvu nebude
aphkovan § 2197 obcanskeho zakoniku, tzn ze vypu iitel J6 opravnen kdykoh vratlt predmet
Vyp jéky p jéiteli.

5. Smluvnl strany souhlam se zverejnenlm smlouvy dIe platnych pravnlch predplsu
6. Tato smlouva nabyva platnostl a ucmnostl dnem jejlhO podplsu

opravnenyml zastupCI obou
smluvnl'ch stran.

7. Tato smlouva m ie byt dopl ovéna (":1' ménéna pouze na zékladé pisemnYch dodatk ,
akceptovanych obéma smluvnl'mi stranami.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, znichi 1 stejnopis obei p jéitel a 2
stejnopisy vyp jéitel.

9. Smluvni strany prohla§uj1’, 26 tato smlouva vyjadf’uje jejich svobodnou, pravou, véinou a
plnou v h‘, prostou omyl . Na d kaz shora uvedeného pfipojuji oprévném’ zéstupci

smluvm’ch stran sve’ podpisy.

Za vyp jéitele:

Za p jéitele:VHradciKrélové 2., gm VPrazedne: ‘

dne: 30. 1.2018

Feditel

Fakultnl' nem
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