
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r. o.
se sídlem Kladenská 1879/3, Praha 6, PSČ 160 00 
IČ: 48113336 DIČ: CZ48113336
zastoupená Otakarem Chasákem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16471 
na straně jedné jako pronajímatel (dále jen "Pronajímatel"),

a

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
se sídlem U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČ: 61383082 DIČ: CZ 61383082
zastoupená prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem
oprávněným jednat za organizaci na straně druhé jako nájemce (dále jen "Nájemce")

Článek 1
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Pronajímatele přenechat Nájemci k dočasnému užívání po 
dobu 36 měsíců čtyři servery HP Blade server PROLIANT BL460C Gen9 E5-v4 
10Gb/20Gb v konfiguraci, která je přílohou této smlouvy a závazek Nájemce zaplatit 
Pronajímateli nájemné za podmínek dále stanovených.

Článek 2
Práva a povinnosti smluvních stran

11/  Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci k užívání čtyři servery bez operačního systému, 
specifikované v článku 1 na dobu 36 měsíců.
12/  Dodávka a zprovoznění zařízení specifikovaných v článku 1. bude provedena do 14 dnů od 
podpisu smlouvy. O předání bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
/3/ Pronajímatel odpovídá za to, že servery jsou v době předání způsobilé k provozu.
/4/ Nájemce je oprávněn užívat servery pro své potřeby v rozsahu předmětu činnosti. Nájemce 
nesmí server/ prodat, zastavit, darovat, pronajmout nebo zapůjčit jiné právnické nebo fyzické 
osobě.
/5/ Nájemce je povinen zajistit podmínky pro provoz pronajaté techniky v souladu se záručními 
podmínkami výrobce techniky (teplota, napájecí napětí atd.), zajistit techniku proti odcizení, 
úmyslnému poškození a poškození přírodními živly.

/6/ Nájemce je povinen v 
Pronajímateli na tel.

oškození tento fakt neprodleně ohlásit
nebo e-mail



Pronajímatel se zavazuje odstranit vzniklé závady s vynaložením všech 
:h a lidských zdrojů, bez zbytečného prodlení, nejpozději však následující 

pracovní den od prokazatelného nahlášení závady. Opravou zařízení specifikovaných v článku 1. 
se rozumí zásah na místě závady.
/7/ Pronajímatel je povinen při nedodrienufob^^akc^i^^ poruchu, dle článku 2.,
bod 6. Smlouvy zaplatit Nájemci pokutu každý započatý pracovní
den prodlení.
/'8/Pronajímaná technika je nová a vztahují se na ní standardní záruční podmínky výrobce.

Článek 3 
Nájemné

/ l/  Nájemce je povinen hradit Pronajímateli nájemné ve výši 23 017 Kč bez DPH měsíčně za
servery specifikované V článku 1. K nájemnému bude připočtena DPH v zákonné výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.

/2/ Nájemné bude hrazeno ode dne akceptace dodávky. Nájemné bude hrazeno měsíčně. 
Nájemné je splatné na základě faktury vystavené Pronajímatelem. Pronajímatel je oprávněn 
fakturu vystavit první pracovní den v měsíci. Smluvní strany se dohodly na době splatnosti faktury 
30 dnů od doručení faktury Nájemci. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního 
dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy, jinak je Nájemce oprávněn tuto 
Pronajímateli vrátit a v takovém případě není v prodleni s její úhradou.

Článek 4
Sankce

/1/ V pn 
uhradit

0 dní se zaplacením nájemného, je povinen

Článek 5
Ukončení smlouvy

/ l/  Při ukončení smlouvy je povinen Nájemce vrátit kompletní servery ve stavu odpovídajícím 
běžnému opotřebení nejpozději do 5 dnů od ukončení smluvního vztahu. O tomto vrácení a 
předání serverů Pronajímateli bude sepsán a smluvními stranami podepsán protokol.
12/  Pokud smlouva není vypovězena některou ze smluvních stran nejméně dva měsíce před 
uplynutím doby nájmu , smlouva se automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců.
/3/Pronajímatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že:

a) Nájemce je v prodlení se zaplacením nájemného o více než 60 dní od doručení první 
písemné upomínky k zaplacení;

b) na majetek Nájemce bude vyhlášen konkurz nebo zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu 
z důvodu nedostatku majetku,



Nájemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že:

a) na majetek Pronajímatele bude prohlášen konkurz nebo zamítnut návrh na prohlášení 
konkurzu z důvodu nedostatku majetku.
b) pronajímatel opakovaně během 3 měsíců poruší své závazky z této smlouvy týkající se 
servisní podpory

Smluvní strany si sjednaly výpovědní dobu v délce 30 dnů ode dne jejího doručení v písemné 
formě druhé smluvní straně.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

/ ! /  Pokud tato smlouva nestanoví jinak, všechna oznámení budou předávána písemně na adresu, 
která je uvedena v záhlaví smlouvy. Oznámení budou předávána osobně nebo zasílána 
doporučenou poštou nebo na doručenku.
/2/ Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
/3/ Smlouva vstupuje v platnost a účinnost okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.
/4/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

V Praze dne : 22.9.2016

Pronajímatel: Nájemce:

Vojenská fakultní nemocnice Praha



PŘÍLOHA 1

HP ProLiant BL460c Gen9 E5-v4 10Gb/20Gb -  konfigurace (1 server) 
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