
SMLOUVA o VYPfJJéCE ZDRAVOTNICKEHO PROSTREDKU
uzavrenfi dle § 2193 a nésl. zék. 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, v platném znéni

Pfijéitel: Boston Scientific éeské republika s.r.0.
se sidlem: Karla Engli§e 3219/4, Praha 5 — Smichov, 150 00

zast.: Mgr. Danielou Horékovou, MBA, prokuristkou
IC: 25635972 DIC: C225635972
reg. V OR: vedeném Méstskjlm soudem V Praze, oddil C, Vloika 56799

Vypfijéitel: Fakultni nemocnice Hradec Krélové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — NOV)? Hradec Krélové

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

1C: 00179906 DIC: CZOOl79906

(déle jen ,,Smluvni strany“)

l.

G ‘Lonrrdch L'us[omcrs\_Con[racts since

2018

(:1. 1 — Predmét vy'pfijéky

Pfedmétem této smlouvy je zévazek pfijéitele pfenechat vypfijéiteli k doéasne’rnu bezplatnému

uiiva’mi ANGIOJ‘ETTM ULTRA Thrombectomické zarizeni, zdravotnicky prostiedek: Systém
AngioJet, v.6. GTIN 08714729891321, rok VSIroby: 2012..cer1a: 478.488,47 Ké Vé. DPH(d2’11e

jen ,,piedmét Vypfijéky), a to za fiéelem provedeni jeho hodnoceni V souladu se samostatné

uzavrenou Smlouvou o hodnoceni (déle jen ,,samostatné smlouva“), kterou mezi sebou

smluvni strany uzavrely dne 2* C1 704;"

Nedilnou souéésti vypfijéky je:
- instalaém’ protokol,
- doklad o instrukta’ii (proékoleni) obsluhy,
- doklad osoby, které je pouéena vyrobcem k provédém’ instrukta’ie dane’ho zdravotnicke’ho

prostfedku (§ 61 zékona é. 268/2014 Sb., 0 zdravotnickych prostfedcich),
- doklady osob, ktere’ jsou proékoleny vyrobcem nebo osobou autorizovanou Vyrobcem k

provédém’ odborné L'Idriby (§ 65 zékona <3. 268/2014 8b., 0 zdravotnickych prostfedcich),
- névod k obsluze zdravotnického prostf'edku v éeském jazyce 2x (1x pro potreby pracovi§té

v listinné podobé, 1x pro potfeby OZT v elektronické podobé)
— ES prohlééeni o shodé vyrobku (EC Declaration of Conformity) dle zékona (“3. 22/1997 Sb.

v platném znéni; pro zdravotnické prostiedky trid I sterilni, I méfici, Ha, 11b nebo III musi

byt CE doplnéno éislem Notifikované osoby,
- na zdravotnicky prostredek, pripadné na V§echny jeho komponenty, musi byt V prohlé§eni

o shodé (eventuélné v jiném pisemném dokladu, ktery bude téi souéésti vypfijéky a bude

potvrzen pfij éitelem) uvedena tiida zdravotnického prostfedku,
— presné adresa Vyrobce predmétu vypfijéky a zemé pfivodu jsou uvedeny V prohlééeni o

shodé (eventua’lné v jiném pisemném dokladu, ktery bude téi souéésti vy'Ipfijéky a bude

potvrzen vypfijéitelem),
— pokud se vypfij éka sklédé 2 Vice samostatnYch komponent, jsou jeji souéésti platné

prohléfieni o shodé na véechny komponenty vypfijéky,
— na v§echny doklady piedklédané vjiném nei V éeském jazyce je souéésti vypfijéky téi

jejich éesky pieklad, zajehoi sprz’wnost odpovidé pi‘ijéitel,

platny protokol o provedené bezpeénostné technické kontrole V souladu se zékonem é.

268/2014 Sb., 0 zdravotnickych prostredcich,
- platné reVize V souladu se zékonem é. 268/2014 Sb., 0 zdravotnickych prostredcich.
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(:1. II - Doba vy'pfijéky

Doba vypfijéky je stanovena na dobu hodnoceni dle samostatné smlouvy, v pfipadé, 2e dojde
k prodlouiem’ samostatné smlouvy, bude na stejnou dobu automaticky prodlouiena téz tato
smlouva o Vypfijéce. V pfipadé, ie dojde k ukonéeni samostatné smlouvy 6i k uplynutl’ doby
jejiho trvéni, bude ke stejnému okamiiku automaticky ukonéena téi tato smlouva o vypfijéce.

61. III — Misto a podminky pi‘evzeti pf'edmétu vy'pfijéky

Pfljéitel oznémi vypfijéiteli termin pfevzeti pfedmétu VjIpfijéky, a to Odboru zdravotnické
techniky - p. Veronika Simfinkové, veronikasimunkovaanhk.CZ; tel. 495 833 265, popf.
vedoucimu Odboru zdravotnické techniky — Ing. Roman SYkora (e-mail:
roman.sykora@fnhk.cz; tel. 495 832 122, mobil 725 705 093) a zérovefi zéstupci

pfebirajl’ciho pracoviété dle (31. III odstavec 2 min. 3 pracovru’ dny pfedem.

Mistem pfedém' pfedmétu Vilpfijéky je: Radiologické klinika, vasografie, MUDr. Jan Raupach.

Odbor zdravotnické techniky je aZ do dokonoem' instalace a pfedénl' zdravotnického

prostfedku do provozu jedinYm pracoviétém vypfijéitele oprévnénym ke v§em jednénim
o dodévce a instalaci pfedmétu vypfijéky.

Cl. IV - Préva a povinnosti smluvnl’ch stran

Pfijéitel prohlaSuje, 2e pfedmét vyipfijéky nemé iédné patentni nebo jiné prévnf vady,

odpovidé véem platnym prévm’m pfedpisfim a nonném, je podle prévnich pfedpistl zpfisobily

k pouziti pfi poskytovéni zdravotni péée a byla u néj podle prévm'ch pfedpisfi posouzena

shoda jeho vlastnosti se zékladnimi poiadavky na zdravotnické prostfedky s pfihle’dnutim

kuréenému L'léelu pouiiti a eobce nebo jeho zplnomocnén}? zéstupce vydali pisemné

prohlééeni o shodé.

Pfijéitel je povinen zajistit vypfijéiteli servis a pravidelne’ kontroly event. validace pfedmétu

vypfijéky v souladu se zékonem 52. 268/2014 Sb., v platne'm znéni, na Vlastnf néklady po dobu

vypfijéky a to 0d doby uvedeni do provozu s tfm, ie opravy pfedmétu vipfijéky budou

provédény dle moinosti pfijéitele v co nejkratéi dobé.

Pfijéitel mé prévo na provedeni kontrol u vypfijéitele, a to za fiéelem provédéni oprav na

pfedmétu vyipfijéky, v6. preventivnich prohlidek, a 2a fiéelem kontroly uiivém’ pfedmétu

VSIpfij éky vypfijéitelem.

Vypfijéitel je povinen pfedmét vypfijéky fédné uZivat, chrénit jej pfed po§kozenim, ztrétou4.
nebo zniéenim.

5. Vypfijéitel je povinen pfedmét vypfijéky vrétit pfijéiteli ve stavu, V jakém jej pfevzal,

s pfihle’dnutl’m k obvyklému opotfebem’.

6. Vypfijéitel je povinen pfedmét vyipfijéky Fédné uiivat, a to v souladu s névodem k jeho

obsqe a vyhradné pro 1’16e stanovené v samostatné smlouvé.
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Cl. V - Zévéreéné ujednéni

Prévm’ vztahy zaloZene’ touto smlouvou a vtéto smlouvé vyslovné neupravené se fidl’

pfisluénymi ustanovenimi zékona 6. 89/2012 8b., V platne'm zném' (zejména jeho § 2193 a

nésl.).

2. Smluvm’ strany shodné prohlaéuji, 2e tato smlouva nebyla uzavfena adheznim zpfisobem a ie

56 nejedné 0 smlouvu formuléfovou, tzn., 2e na prévni pomér uzavfeny touto smlouvou

nebude aplikova’m § 1798 obéanske’ho zékom’ku.

3. Smluvm’ strany souhlasi se zvefejnénim smlouvy dle platnych prévnich pfedpisfi.

4. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejl'ho podpisu obéma smluvnimi stranami a fiéinnosti

dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

5. Tato smlouva mfiie byt doplfiovéma éi ménéna pouze na zékladé pisemnYch dodatkfi,
akceptovanYch obéma smluvm'mi stranami.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichi 1 stejnopis obdrii pfijéitel a 2

stejnopisy vypfijéitel.

7. Smluvni strany prohlafiuji, Ze tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou, pravou, véinou a

uplnou vfili, prostou omylfi. Na dfikaz shora uvedeného pfipojuji oprz’wnéni zéstupci

smluvnich stran své podpisy.

Za vypfijéitele: Za pfijéitele: /

dne:

V Hradci Krélové

dne: /; /0' // .-14 W Zof/

. Boston Scientific Ceské republika s.r.o.

.c. Mgr. Daniela Horékové, MBA,

Feditel prokuristka
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