
,DAROVACISMLOUVA
Č. 38/13

B. Braun Medical s.r.o.
se sídlem: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ: 14800
IČ: 48586285
DIČ: CZ48586285
jednající: PharmDr. Jiřím Lukešem a MUDr. Lubomírem Klepáčem, MBA, jednateli
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17893
(dále jen "dárce" )

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
se sídlem: Jihlava, Vrchlického 4630/59, PSČ: 586 33
IČ: 00090638
DIČ: CZ00090638
Zastoupená: MUDr. Lukášem Velevem, ředitelem
(dále "obdarovaný")

vzhledem k tomu, že dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, se
rozhodly uzavřít v souladu s § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů tuto darovací smlouvu (dále jen "smlouva"):

I.
Předmět smlouvy

Dárce se zavazuje bezplatně přenechat věc uvedenou v článku II. této smlouvy (dále jen "dar")
obdarovanému, který se zavazuje tento dar přijmout.

II.
Dar

1. Dárce daruje obdarovanému zdravotnické zařízení specifikované v příloze Č. 1
v ceně 293.122,50 Kč vč. 21% DPH.
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III.
Důvěrnost

1. Obdarovaný není oprávněn zpřístupňovat třetím osobám informace obsažené v této smlouvě
a informace, které se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.

2. Povinnost uvedená v odst. 1 neplatí v případě, že obdarovaný obdrží ke zpřístupnění
informací souhlas dárce nebo že je takové zpřístupnění informací vyžadováno platnými
právními předpisy.

IV.
Odstoupení od smlouvy. vrácení daru

1. Dárce může od této smlouvy odstoupit v případě, že obdarovaný v rozporu s touto smlouvou
nepoužije dar ke stanovému účelu. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení
obdarovanému a obdarovaný je povinen vrátit dárci dar do 14-ti dnů od odstoupení od
smlouvy.

V.
Závěrečná ujednání

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem, který je projevem jejich
pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírána za nápadně nevýhodných
podmínek ji stvrzují vlastnoručními podpisy.
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Poř.č. Kat.číslo Sériové číslo

00010 8713030 151945,151954,151956,151960, 152C PERFUSOR~

00020 8713110A 190407, 190409, 190410, 190424, 190LJSPACE- na

00030 8713130 SPACE- drž

Mezisoučet.

Celkem
DPH 210/0

Celkem vč.

I J

,

Název
Poče

DPH (Ofo) Cena/kus (Kč) Cena (Kč)
t

j,PACE,vč. upgrade TC 5 21 44200,00 Kč 221 000,00 Kč

:,ijecí zdroj 5 21 2000,00 Kč 10000,00 Kč

ák pumpy 5 21 2250,00 Kč 11 250,00 Kč,
15 242 250,00 Kč,

,
242 250,00 Kč

50872,50 Kč,DPH 293 122,50 Kč



Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
 
S uzavřením této smlouvy mezi společností B. Braun Medical s.r.o. a Nemocnicí Jihlava, 
příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru v podobě přístroje 
PERFUSOR SPACE s příslušenstvím v hodnotě 293 122,50 Kč, vyslovil souhlas Kraj 
Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina na zasedání dne 3. 12. 2013, 
č. ……../39/2013/RK.  

 

 




