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NAJEMNi SMLOUVA

uzaviena v souladu 5 § 2316 a nésii obéanského zékoniku o podnikatelském pronajmu movité véci

NIMOTECH, s.r.o.

zastoupené:

se sidlem:

Sumavska 416/15, 602 00 Brno

ICI

18825505

DIC:
CZ18825605
Zapsané v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, Vloika 1292
(dale jen ,,pronajimatei“)

a
Krajské zdravotni, a. 5.
se sidlem:
Socialni péoe 3316/12A, 401 13 Usti nad Labem

zastoupena:
Ingd Petrem Fiaiou, generélnim Feditelem
IC:
25488627
DIC:
CZ25488627
zapsané vobchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usii nad Labem, Oddil B, vloZka 1550
(dale jen ,,najemce“)

uzaviraji tuto smlouvu:

CI. 1

Pfedmét smlouvy

1.

Pronajimatel na zakladé této smlouvy pfenechévé néjemci do UZiVani 2a mésiéni pauéél

58 08000 Kb vé. DPH - Samsung Medison HS70A — digitélni barevny ultrazvukovy pfistrOj vé.

piisluéensivi (dale jen ,,pfedmét najmu“), jehoz bliZéi specifikace je niie UVEdena, v hodnoté

2 032 800,00 Kc": s DPH ( 1 680 000,00 Kc": bez DPH) a néjemce jej pfebiré.
Nézev
Samsung Medison HS7OA — UZ pfistroj
2-8 MHz éirokopa’smové konvexni sonda
1-8 MHz éirokopasmové 4D konvexni sonda
5-9 MHz éirokopésmové intrakavitérni sonda
Mitsubishi digitalni termotiskarna

2.

VYrobni éislo
SOWPM3HGA00001T
KOF4M3GH200003D
KOFNM3GGB00034E
KOBQM3GG800044W
10861

Pigedmét najmu je urCen pro potieby gynekologicko-porodnické kliniky, Masarykovy nemocnice
v Usti nad Labem. o.z.
Kontaktni osoba za zdrav. oddéleni je:

Kontaktni osoba za oddéleni obsiuZnych klinickych (:innosti je:

3.

4.

g

Pronajimatel se zavazuje piedat tuto véc/tyto véci néjemci nejpozdéji do 7 dnfJ 0d podpisu
smlouvy.

Pronajimatel bude néjemci néjemné fakturovat mésiéné, a to vzdy k 28. dni pfisluéne'ho mésice

se splatnosti 14 dnﬂ.

'

Ci. 2

Vréceni véci
1‘

Smlouva o prone’ijmu se sjednéva na dobu jednoho roku 0d podpisu této smlouvy,

2,

Néjemce se zavazuje najatou véc pronajimateli vrétit, jakmile ji nebude pOtfebovat nejpozdéji
’
véak do doby sjednane’ touto sm|ouvou.
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Néjemoe nem’ oprévnén poskytnutou véc prenechat k uiiva’ni treti osobé.
Pronajimatel mﬂze poiadovat vréceni véci ipred skonéem’m stanovené doby, jestHZe néjemce
véc neuZivé ra'dné nebo jestliie ji uziva vrozporu sUéelem, kteremu slouZi. Prévo Zédat
pfedéasné vréceni véci ma pronajimatel iv pripadé, 2e véc byla prenechéna k uZI'véni treti osobé.
Na’jemce se zavazuje vrétit pronajimateti predmét néjmu ve stavu odpovidajicim obvyklemu
uZivéni.
Vpripadé projeveni zéjmu néjemce o odkoupeni véci do v1astnictvi, zavazuje se pronajimatel
poskytnout souéinnost. Pronajimatel deklaruje, 2e véc bude mit k datu odkoupem’ cenu -hodnotu

stanovenOU takto : 1 680 000,00 KC bez DPH minus celkové ééstka fakturovanych a uhrazenych
mésionich néjmﬂ (bez DPH). K cené bude pripoéiténa prisluéné sazba DPH.

CI. 3.

Uiivéni véci
Néjemce podpisem teto smlouvy potvrzuje. ze prevzal od pronajimatele predmét smlouvy ve stavu

zpﬂsobilém k obvyklemu uZivéni a zavazuje se ho rédné uZivat v souladu s uoelem, ke ktere’mu je
uréen, a chranit pred odcizenim, poékozenim a znehodnocenim‘ Odpova’dé za ékodu zpﬁsobenou

pronajimateli nesplnénim této povinnosti. Je povinen predmét najmu pojistit,

Na’jemce hradi béZne’ néklady spojené s uZivanim véci i obvyklé naklady na jeji zachovéni.

Veékeré reklamace vad pfedmétu najmu je nz‘ajemce povinen neprodlené oznémit pronajimateli,
ktery dél zajisti vyrizeni rekiamace apod ‘
Néjemce je povinen umoZnit pronajimateli pristup k predmétu smlouvy za UCeIem kontroly jeho
technickeho stavu a za Uéeiem provédéni inventarizace.

Pronajl'matel provede pripadny servis (opravy), periodické kontroly narizené vyrobcem, odbornou
Uebu (zejména periodické bezpeénostné technické kontroly) dle zékona é. 268/2014 8b.,
ozdravotnickych prostredcich a o zméné zékona (3. 634/2004 8b., 0 sprévnich poplatcich,

ve znéni pozdéjéich predpisﬂ, kontroly elektrlcké bezpeénosti (elektrorevize) dle platné CSN,
revize dle § 67 a nésl. z. c 268/2014 6b., ve znéni pozdéjéich predpisﬂ, a v pripadé zarl'zeni se
zdroji ion. zéreni i ZDS dle z, ('2. 18/1997, v poslednim znéni, v prﬂbéhu néjmu na své néklady.
Néjemce se zavazuje, v pripadé poékozem’ predmétu najmu néjemcem, hradit veékeré néklady
spojené s jeho 0dr2bou a opravami.
Néjemce se zavazuje hradit vlastnl' na'klady spojené s provozem predmétu néjmu. Za tim (Joelem
je pronajimatel povinen dodat néjemci cenik spot/ebniho materiélu a zavazuje se garantovat ceny
v cem’ku uvedené po celou dobu na'jmu, nebude — Ii dohodnuto mezi smluvnimi stranami jinak.
Pronajimatel se zavazuje seznamit zdravotnicky personal a uréeného pracovnl’ka oddélenl'

obsluZnych klinickych éinnosti najemce s névodem k pouziti, ktery je nutno pﬁ uZivani véci

dodriovat, ise véemi zvlaétnostmi, které je treba dodriovat pri uZivéni této véci oproti obecné
znamym pravidlﬂm. Najemce je pOVinen uvedeny predmét najmu uiivat vsouladu s navodem
kjeho obsluze. Neni — Ii navod dostaéujici, je pronajimatel povinen seznamit zaméstnance
na'ljemce sobsluhou predmétu néjmu. O tomto seznémeni vystavi pronajimatel protokol o
proékoleni.
Pronajimatel se zavazuje dodat veékeré doklady, které jsou pot/ebné pro pouZivém’ predmétu
néjmu (event, které jsou néjemcem poiadovény pro pripojeni do IT infrastruktury, NIS, PACS
apod.) akteré osvédéuji technické poiadavky na zdravotnické prostredky, jako napr. névod
kpouZitI’ véeském jazyce (i velektronické podobé na CD/DVD), prisluéne certifikéty, atesty
osvédéujici, 2e pristroj je vyroben v souladu s platnymi bezpeénostnimi normami a CSN, kopii
prohlééeni o shodé (CE declaration) a daléi dle zékona 268/2014 8b.. ve znéni pozdéjéich
predpisﬂ a narizeni viédy CR 6:. 54/2015 Sb. ve znéni pozdéjéich predpisﬂ, v pripadé zafizeni se

zdroji ion. zéreni idokumentaci die z. (2. 18/1997 Sb. 3 provédéoich predpisﬂ zejména vyhl. é.
307/2002 v poslednim znéni.

CI. 4
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Odpovédnost za ékodu

1.

2.
3.

V pﬁpadé zniéem’, ztréty Ci poékozeni véci se odpovédnost néjemce posuzuje podle obecnych
ustanoveni oodpovédnosti za ékodu. Za nadmérné opotfebeni véci odpovida najemce jako
za poékozem’.

Pronajimatel prohlaéuje, 2e véc nema’ ia’dné skryté vady. PakliZe by se béhem qvéni vyskytly

a nésledkem takové vady doélo ke ékodé, odpovidé 2a ni pronajimatel néjemci dIe obecnych
ustanoveni o odpovédnosti za ékodu.
Pronajimatel prohlaéuje, 2e pfed podpisem této smlouvy, pr‘edmét najmu nepredal najemci ani po

domluvé sjeho kontaktni osobou, resp. 2e ho neumistil na oddéleni dle 6|. 1 odst. 2 smlouvy.
Najemce (ani jeho kontaktm’ osoba die CI. 1 odst. 2) neni opravnén pfedmét néjmu do doby
podpisu smlouvy pfevzit. Smluvm’ strany 5i jsou védomy toho, Ze bude — Ii pfedmét néjmu

umistén u néjemce na oddéleni pfed podpisem této smlouvy, neni pfipadné odpovédnost za

ékodu vznikla v sauvislosti s pouZitim predmétu néjmu kryta pojiéténim z odpovédnosti najemce
a pronajimatele se zavazuje k nahradé ékody takto vzniklé.

CI. 5

Zévéreéné ustanoveni
1.

Smlouva je sepséna ve dvou stejnopisech, z nichi obei kazdy z Uéastnikﬂ p0 jednom.

2.

Smluvni strany jsou opravnény smlouvu vypovédét bez uvedem’ dﬁvodu s vy'Ipovédni Ihﬂtou jeden
tyden, které zaéina béZet prvnim dnem tydne nasledujiciho p0 doruéeni vypovédi druhé smluvni
strané.

3.

Veékeré zmény a doplhky Ize platné sjednat pouze pisemnou formou.

4.

Pokud nenl’ vtéto smlouvé ujednéno jinak, fidi se pravni vztahy UCastnI'kﬂ obecné platnymi
pfedpisy, zejména obéanskym zakonikem v platném zném’.

5.

Smluvni strany prohlaéuji, Ze 5i tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, 2e byla ujednéna dle
jejich pravé a svobodné ville, uréité, véZné a srozumitelné a na dkaz toho pfipojuji své podpisy.

A? 33/r“ 9
Dodatek 6. 1 ke Smlouvé o néjmu ultrazvukového pfistroje
uzavrené smluvnimi stranami dne 11.1.2017

NIMOTECH, s.r.o.

se sidlem: Sumavské 416/15, 602 00 Brno

ICO: 18825605
DIC: CZ18825605
zapsana’ v obchodnim rejstﬁku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, v|02ka 1292
bankovni spojeni: (doplnit). é. UCtu: (doplnit)
zastoupena:
(da’le jako ,,pronajimatel“)

Krajské zdravotni, a.s.
se sidlem: Socielni péoe 3316/12A ,401 13 Usti nad Labem

IC: 25488627

DIC: CZ25488627

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vloika 1550

bankovni spojem’: (3808. as, c Uétu: 2

zastoupené: lng. Petrem Fia1ou, generalnim reditelem spoleénosti na zékladé povéfeni
pfedstavenstvem spoleénosti ze dne 17. 12. 2015
(dale jako ,,néjemce“)

I.
Smluvni strany uzavrely dne 11.1.2017 Smlouvu o néu'mu, jejimZ predmétem je Samsung Medison
HS7OA — digitélni barevny ultrazvukovy pristroj (dale jen ,,Sm|ouva“).
Smluvni strany se dneém’ho dne dohodly na prodlouZeni platnosti smlouvy formou tohoto dodatku ('2. 1
ke Smlouve. Timto dodatkem C. 1 se prodluiuje platnost smlouvy:
0

Na obdobi1 kalendérniho roku od 11.1.2018 do 11.1.2019

ll.
1.

2.

Vpﬁpadé, Ze se na Smlouvu. ktera je ménéné timto dodatkem. vztahuje povinnost jejiho
uverejnéni prostrednictvim registru smluv jako podminka nabyti jeji Doinnosti, nabyva tento
dodatek doinnosti nejdn've dnem jeho uverejném' prostfednictvim registru smluv. Jinak nabyva
tento dodatek L'Iéinnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Pro pripad, 2e se na tento dodatek vztahuje povinnost uvefejnit ho prostrednictvim registru
smluv, smluvni strany shodné prohlaéuji, 2e Zadné ustanovenl’ tohoto dodatku (véetné prilohy),
nepredstavuje obchodm’ tajemstvi Zédne smluvni strany podle § 504 zékona (2. 89/2012 8b..
obéansky zékonik 3 ani dﬂvérné informace. a souhlasi s jeho uvefejnénim v plném rozsahu. Dale
se smluvni strany pro tento pripad dohodly, Ze elektronicky obraz tohoto dodatku a metadata
vyZadovana zékonem o registru smluv zaéle spravci registru smluv Krajské zdravotm’, a. 5. ve

lhOté 14 dni ode dne jeho uzavreni. V pfl’padé, 2e tento dodatek nebude uverejnén

3.

prostrednictvim registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavfeni, je opravnéna predat elektronicky
obraz dodatku a metadata druha smluvni strana tak, aby byl dodatek poskytnut sprévci registru
smluv vsouladu se zékonem o registru smluv. Plnénl' pfedmétu tohoto dodatku pfed jeho
Uéinnosti se povaZuje za plnéni podle dodatku a préva a povinnosti z ného vzniklé se ridi timto
dodatkem.

V ostatnich ustanovenich vyslovné nedotoenych timto dodatkem zﬁstava Smlouva beze zmén.

Uéinnost od‘
1.10.2017

Garant:
NRLZ

Uvolml.
VKK

Schvélil:
GR KZ

Distribuce:
Intranet

Verze.
2
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5.

Tento dodatek je sepsa'n ve dvou stejnopisech s platnosti originélu‘ p0 jednom pro kaZdou ze
smluvnich stran.
Smluvni strany prohlaéuji, 2e tento dodatek pfeéetly, sjeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji

vlastnoruénimi podpisy osob oprévnénych za né jednat.

r,

,_

L; 3

V Ustl nad Labem, dne

Uéinnost 0d:

1.10.2017

Garant:

NRLZ

V Brné dne

w 1;: *J:

Uvolnil.

VKK

Schvélil:

GR KZ

Distribuce:

Intranet

ﬂy" //

“ / v .,

Verze:

2
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