
Smlouva o výpůjčce 

o bezplatném zapůjčení kazety 

 pro kontrolu sterilizace B&D testem 

uzavřená mezi 
 

DAHLHAUSEN CZ, spol s r.o., Knínická 1577, 664 34 Kuřim  
IČ : 634 93 179, zastoupená jednatelem Ing. Radimem Bedanem 
zapsána v OR vedeného u KS v Brně, oddíl C, vložka 22116 
(dále půjčitel) 
a 

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě         
IČ : 00842001 
zastoupená ředitelkou JUDr. Věrou Palečkovou  
zapsaná v OR vedeného u KS v Brně, oddíl Pr., vložka 1446 
(dále vypůjčitel) 
 

1. Půjčitel se touto smlouvou zavazuje bezplatně zapůjčit  vypůjčiteli 2 kusy 

kovových kazet, sériová čísla 1358, 1149 pro kontrolu sterilizace Bowie&Dick 
testem (dále B&D test“), a to na dobu 5 let, t.j. od 6.8. 2014 do 5.8. 2019. Prodejní 
cena kovové kazety je 7 900,- Kč bez DPH, 9 559,- Kč vč. DPH. 
 
2. Součástí výpůjčky je doprava předmětu výpůjčky vypůjčiteli včetně případné 
montáže, uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu, 
zaškolení personálu a provádění servisu.  
 
3. Vypůjčitel je po dobu trvání výpůjčky oprávněn užívat předmět výpůjčky na svém 
oddělení centrální sterilizace a operačních sálů. 
 

4. Vypůjčitel se zavazuje po výše uvedenou dobu zakoupit od půjčitele 170 ks  
papírových archů A6, kat. číslo 31.000.00.110 a odpovídající počet (2 500 ks) 
denních listů B&D testu A6, kat. číslo 20.266.00.307. 
 
5. Půjčitel se zavazuje dodávat výše uvedené zboží průběžně dle objednávek 
odběratele za ceny následné: B&D test 15,90 Kč vč. DPH, papírový arch 388,50 Kč 
vč. DPH. Půjčitel je oprávněn za souhlasu vypůjčitele zvýšit cenu výrobků při 
prokazatelném zvýšení cen vstupních surovin nebo při devalvaci české koruny 
vzhledem ke světovým měnám o více než 10%. 
  
6. Smlouva je oboustranně vypověditelná písemnou formou s měsíční výpovědní 
lhůtou. Pokud dojde k výpovědi smlouvy, žádná ze zúčastněných stran nebude nijak 
penalizována, odběratel pouze vrátí dodavateli zapůjčenou kazetu.  
Ke vrácení kazety dojde i v případě, kdy vypůjčitel  průběžně neplní svoje závazky, 
t.j. odběr zboží dle odstavce 2 této smlouvy. V případě ukončení smlouvy ze strany 
půjčitele se tento zavazuje ke zpětnému odkupu zbylého zboží dle odst. 2 této 
smlouvy od vypůjčitele za ceny uvedené v odst. 5. 
 
7. Vypůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí předmětných kovových kazet 
vč. příslušné dokumentace. 
 

8.Ve věcech týkajících se této smlouvy a předmětu výpůjčky jsou kontaktní osoby: 

jakoubkova
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 za půjčitele: Bc. Eva Brhelová 

                                e-mail: evabrhelova@dahl.cz tel.: 777199609  

 za vypůjčitele: Irena Svobodová 

e-mail: irena.svobodova@nnm.cz  tel.: 566 801 574  

 

9. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 
2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

10. Případné změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými 
vzájemně odsouhlasenými dodatky. 

11. Smlouva je sepsána ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou smluvní 
stranu. 

12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

13.Výpůjčka zařízení byla schválena usnesením Rady Kraje Vysočina č. 
……………………….dne………………... 

 
 
 
V Kuřimi dne 11.6. 2014         V Novém Městě na Moravě dne 
 
 
............................................................         ….............................................................. 
       DAHLHAUSEN CZ spol s .r.o.             Nemocnice Nové město na Moravě 
        Ing. Radim Bedan, ředitel                   JUDr. Věra Palečková, ředitelka 
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