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(Doba vypujcky ZP nepfesahuje 3 mésr’ce)

P jéitel: Olympus Czech Group, s.r.o., clen koncernu Vyp jéitel: Fakultnr’ nemocnice Hradec Kra’lovéSe sidlem: Evropské 176/16, 160 41 Praha 6 Se sfdlem: Sokolské 581, 50005 Hradec Krélové — Novy Hradec KrélovéZast.:
Zast.: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c., FeditelemID schranky:

IC: 27068641 DIC: C227068641 IC: 00179906 DIC: c200179906
Reg. v OR u MS v Praze, oddil C, vloika 93921

DATUM P EDANI’ PREDMETU WPUJCKY ZP: 27. 02. 2018
DATUM UKONCENl WPUJCKY: p0 dobu provedenr’ opravy oplachové pumpy Eco-Pump Lé. 4059561, v.é.: 1507ce0894, dle objednévkyOZT/18/01502/Ke.
NAZEV A PRESNV TYP ZP: Oplachové pumpa Eco-Pump, kat.é.: A5889
CENA ZP vé. DPH: 72.480,— Ké
WROBNl ClSLO ZP: 0301CM043 DATUM WROBY: 2016
UMlSTENl 2p: ocss, NS: 7457

SOUCAST DODAVKY:

- ES prohla’§em’ o shodé vyrobku (EC Declaration of Conformity) ANO - NE D

- Na’vod k obsluze v éeském jazyce v listinné a elektronické podobé ANO - NE :1
(elektronické verze pro odbor zdravotnické techniky, listinné pro pracoviEté vyp jéitele)

- Doklad o instruktéii (proékolenl) obsluhy v souladu se zékonem E. 268/2014 3b., v platném znénl'
1

AND - NE El

- Platné BTK (revize) dle zékona é, 268/2014 5b., v platném znénl' ANO - NE |:|

- Doklady osoby, ktera’ je poucena vyrobcem k provédéni instruktéie daného zdravotnického prostredku
(viz. § 61 za'kona E. 268/2014 Sb. 0 zdravotnickych pros edcich). ANO

-
NE

D

- Doklady osob, které jsou proékoleny vyrobcem nebo osobou autorizovanou vyrobcem, k provédéni odborné udriby
(viz. § 65 za'kona é. 268/2014 Sb. 0 zdmvotnickych prostfedcich). ANO - NE D

Pfedmétem této smlouvyje zévazek p jé'rtele pfenechat vyp jélteli k bezplatnému uin’vém’vyée uvedeny ZP.
PeEitel prohlaéuje, ie pfedmét vyp jéky nema’ iédné patentm’ nebo jine’ prévni vady, odpovida’ v§em platnym prévm’m pfedpisum a normém,je podle prévnfch pfedpist‘: zp sobily k pouiltl pfi poskytovénl zdravotni péée a byla u néj podle prévnfch pFedpis posouzena shoda jehoVlastnosti se zékladnlmi poiadavky na zdravotnické prostfedky s pfihlédnutim k uréenému Liéelu pouiitl’ a vyrobce nebo jeho zplnomocnény
za‘stupce vydall pisemne’ prohléienlo shodé.
P jéitel je povinen zajistit vyp jéiteli servis a pravidelné kontroly event. validace predmétu vyp jéky vsouladu se zékonem é. 268/2014 5b.,v platném zném’, na vlastni néklady po dobu vyp jéky a to 0d doby uvedenl’ do provozu s tI’m, 2e opravy pFedmétu vyp jéky budou provédény
dle moinosti p jcitele v co nejkratii dobé.
P jéitel mé pra’vo na provedenl' kontrol u vyp jéitele, a to za Urielem provédéni oprav na predmétu vyp jéky, vé. preventivnl’ch prohlldek, a 23utelem kontroly uiivém’ pfedmétu vyp jéky vyp jéitelem.
Vyp jéitel je povinen predmét vyp jéky Fa’dné uiivat, chrénitjej pFed po§kozenim, ztrétou nebo zniéenr’mc
Smluvnl strany se dohodly, ie V rémci smluvm’ho vztahu zaloieného touto smlouvu nebude aplikovén § 2197 obéanského zékonlku, tzn., 2e
vyp jéitel je opra’vnén kdykoli vrétit predmét vyp jéky p jéiteli.
Smluvnl strany souhlaslse zverejnénim smlouvy dle platnych prévm’ch predpisd.
Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech, z nichi 1 stejnopis obdril' p jéitel a 2 stejnopisy vyp jéitel.
Smluvm’ strany prohla§uji, 2e tato smlouva vyjadruje jejich svobodnou, pravou, véinou a Uplnou v li, prostou omyl . Na dukaz shora
uvedeného pripojujf oprévnéni zéstupci smluvm’ch stran své podpisy.

Za vyp jéitele:

v Hradci Krélové

d
.

reditel
Olympus Czech Group, s.r.o., clen koncernu Fakultnl’ nemocnice Hrade

1) Priloha E. 1 ke smlouvé


