
Smlouva o sterilizaci nzistroj
uzavrené dle § 1746 odst. 2 zék. 6. 89/2012 Sb., obéanského zzikoniku, V platném znéni

Objednatel: MUDr. Lucie Chaloupkové (praktické lékarka pro déti a dorost)

se sidlem: Husova 37/29a, 500 08 Hradec Krélové - Now? Hradec Krélové

162: 49335 103

bank. spoj.: KB 6. étu: 673670287/0100

Zhotovitel: Fakultni nemocnice Hradec Krélové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové - NOW Hradec Krélové

zast.: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c., reditelem

16: 00179906 DIC: CZ00179906
bank. spoj.: CNB é. étu: 24639511/0710

1. Predmétem této smlouw je zévazek zhotovitele zajistit prostrednictvim svého pracoviété - oddéleni

centrélnich sélu a sterilizace pro objednatele sterilizaci néstroj uréenych k opakované sterilizaci (déle

jen ,,sterilizace“). Predmétem této smlouvy je déle zévazek objednatele uhradit 2a to zhotoviteli

sjednanou cenu.

2. Sterilizace bude zhotovitelem provédéna na zékladé jednotlivjlch poiadavk objednatele, a to za ceny

dle ceniku platného u zhotovitele V dobé poskytnuti zdanitelného plnéni.

3. Podminky predévéni a Wdeje sterilizovanjlch néstroj budou objednatelem dojednény s Oddélenim

centrélnich sélu a sterilizace zhotovitele. Néstroje budou ke sterilizaci predévény dekontaminované a

balené dle platnych hygienickych predpis .

4. Vy étovéni ceny za sterilizaci bude zasiléno objednateli formou faktur , da ow'lch doklad . K cené za

sterilizaci bude pfipoétena DPH V aktuélni Wéi. Splatnost faktury - da ového dokladu je 14 dn1°1 ode

dne jejiho vystaveni. Za hradu ceny sterilizace se pro éely této smlouvy povaiuje pripséni prisluéné

ééstky na bankovni éet zhotovitele.

5. Dostane-li se objednatel do prodleni s 1'1hradou ceny za sterilizaci, bude zhotovitel oprzivnén I'létovat

objednateli 1'1rok zprodleni ve Wéi 0,025% 2 dluiné ééstky (Véetné DPH) za kaid}? i zapoéat}? den

prodleni.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé smluvni strana obdrii po jednom.

7. Tato smlouva se uzavirzi na dobu neuréitou. Lze ji ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran nebo

pisemnou Vypovédi kterékoli smluvni strany, a to i bez udéni d vodu. Vypovédni doba éini jeden mésic

a zaéne béiet dnem nésledujicim po doruéeni pisemné Wpovédi druhé smluvni strané.

8. Jestliie zhotovitel nebude moci plnit zévazky, wplyvajici pro néj z této smlouw z provoznich d vod ,

zejména z d vodu havérie éi z d vodu vy§§i moci, je oprévnén od této smlouw pisemné odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy se stane éinnjrm dnem nésledujicim po doruéeni pisemného oznémeni o ném

objednateli.

9. Prilohu této smlouw tvofi seznam néstroj a pom cek kc sterilizaci.

10. Prévni vztahy, zaloiené touto smlouvou a V této smlouvé Vyslovné neupravené, se ridi prisluénymi

ustanovenimi obéanského zékoniku, a to zejména jeho § 2586 a nésl.

11. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu oprévnénjrmi zéstupci obou smluvnich stran a

éinnosti dnem jejiho uverejnéni V registru smluv podle zékona é. 340/2015 Sb., V platném znéni.

12. Smluvni strany prohlaéuji, is tato smlouva vyjadf'uje jejich pravou, svobodnou, Véénou a plnou V li,

prostou omyl . Na d kaz shora uvedeného pripojuji oprévnéni zéstupci smluvnich stran své podpisy.

V Hradci Krélové dne: 20. 4. 2018 V Hradci Krélové dne: 17. 4. 2018

MUDr. Lucie Chaloupkové prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. c.

reditel Fakultni nemocnice Hradec Krélové



Pf oha
seznam néstroj a pom cek ke sterilizaci.

Pfedpoklédané mnoistvi za mésic: cca 1x do mésice sada cca 10 ks néstroj .

Véechny néstroje v provedeni nerez.

Zékladni sady chirurgickjlch néstroj standardni délky 10-15cm, max. délka 25cm.

Pi:

n iky

pinzety

liiéka

sonda k uvolnéni synechii n. preputia

pean maly


