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PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.
IČ: 25099019
Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zaps. do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4492
zast. předsedou představenstva Pavlem Hanušem
(dále jen „půjčitel“)
a
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
IČ 000 90 638, DIČ CZ00090638
sídlem Jihlava, Vrchlického 59, PSČ 586 33
zast.ředitelem MUDr. Lukáše, Velevem, MHA
(dále jen „vypůjčitel“)
spolu uzavřeli dne, měsíce a roku níže uvedeného
tuto
Smlouvu o výpůjčce
(podle ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

1.

I
Předmět smlouvy
Půjčitel je výhradním vlastníkem přístroje ( předmět výpůjčky) :
3LCD EPSON EB-2250U WUXGA 5000 Ansi 15000:1 ………………………… 1 ks
Držák projektoru MP0020 s teleskop. tyčí- silver 1 ks 827,00 827,00……… 1 ks
Projekční plátno Elite 100" MaxWhite Fiberglass …………………………… 1 ks
elektrické, motorové, 100" (254 cm), 16:10,
134,6 x 215,4 cm, Gain 1,1, drop 12", case bílý
PNY Quadro P400 2GB (64) 3xmDP (DVI)……………………………………………1ks

Hodnota předmětu výpůjčky …………………………………………………47 640,-Kč vč.DPH
2.
Půjčitel přenechává předmět výpůjčky vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání
v souladu s podmínkami této smlouvy a vypůjčitel jej přebírá.

1.

II
Práva a povinnosti vypůjčitele
Vypůjčitel má právo předmět výpůjčky bezplatně užívat.

2.
Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky užívat řádně a v souladu s účelem, kterému
tento obvykle slouží.
3.
Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky chránit před poškozením, ztrátou nebo
zničením.
4.
Vypůjčitel nesmí předmět výpůjčky přenechat k užívání jinému a ani k němu třetí
osobě zřídit jiná práva.
5.
Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky bez předchozího písemného souhlasu
půjčitele přestěhovat na jiné místo, než v jakém byl půjčitelem instalován.
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6.
Vypůjčitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu provádět jakékoliv
zásahy do softwaru předmětu výpůjčky, ani jakkoliv měnit jeho hardware.
7.
Vypůjčitel nese odpovědnost za všechny závady, poruchy, poškození, ztráty nebo
zničení a jiné újmy na předmětu výpůjčky způsobené užíváním, které není v souladu
s účelem a podmínkami stanovenými touto smlouvou. Nadměrné opotřebení se považuje za
poškození věci. Odpovědnost vypůjčitele se posuzuje podle obecných ustanovení o
odpovědnosti za škodu.
8.
Obvyklé náklady spojené s užíváním věci včetně pravidelných validací předepsaných
výrobcem a údržby věci nese vypůjčitel ze svého.
III
Práva a povinnosti půjčitele
1.
Půjčitel seznámil před podpisem této smlouvy vypůjčitele s návodem k použití k
předmětu výpůjčky i s případnými zvláštnostmi, které je třeba při jeho užívání dodržovat
oproti obecně známým pravidlům a proškolil obsluhu předmětu výpůjčky. Vypůjčitel toto
potvrzuje svým podpisem.
2.
Smluvní strany potvrzují, že došlo k instalaci předmětu výpůjčky a že předmět
výpůjčky byl řádně předán, o čemž byl smluvními stranami sepsán příslušný protokol.
3.
Půjčitel se zavazuje poskytovat po doby platnosti a účinnosti této smlouvy bezplatný
servis a preventivní prohlídky předmětu výpůjčky.
IV
Vrácení věci
1.
Vypůjčitel vrátí předmět výpůjčky ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení, jinak je povinen uhradit půjčiteli vzniklou škodu.
2.
Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby
zapůjčení, jestliže vypůjčitel neužívá věc řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem
uvedeným v čl. II odst. 2. této smlouvy nebo v rozporu s podmínkami stanovenými touto
smlouvou.
3.

K vrácení věci dojde v sídle vypůjčitele.

4.
Půjčitel se v případě zájmu Vypůjčitele po uplynutí doby vypůjčky zavazuje Vypůjčiteli
prodat předmět vypůjčky za zůstatkovou cenu maximálně 1.000,-Kč vč.DPH.
V
Odstoupení od smlouvy a výpověď
1.
Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže vypůjčitel používá předmět
výpůjčky v rozporu s podmínkami této smlouvy, a zejména poruší-li své povinnosti z této
smlouvy.
2.
Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky do pěti pracovních dní ode dne, kdy
půjčitel od smlouvy odstoupí. Ust. čl. IV odst. 1 a 3 této smlouvy platí obdobně.
3.

Právo půjčitele na náhradu škody zůstává zachováno.
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VI
Závěrečná ustanovení
1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato
smlouva se uzavírá na dobu určitou 3 let .
2.
Záležitosti touto smlouvou blíže neupravené se řídí platným právem České republiky
a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami.
4.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze stran obdrží po jejím podpisu po jednom vyhotovení.
5.
Účastníci shodně prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, zcela mu
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí a dále prohlašují, že odpovídá jejich pravé, vážné a
svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne ………. 2018

V Jihlavě dne ……….2018

Půjčitel:

Vypůjčitel:

......................................................
PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.
předseda představenstva Pavel Hanuš

.....................................................
Nemocnice Jihlava, p. o.
MUDr. Lukáš Velev, MHA
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Schvalovací doložka
S uzavřením této smlouvy o výpůjčce s právem následné koupě vyslovil souhlas zřizovatel
vypůjčitele, a to usnesením Rady Kraje Vysočina č. ……………. ze dne ………….

