Darovací smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb.
mezi
Dárcem:
YVES ROCHER Slovakia, s r.o., IČ 45676518
sídlem Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava
zastoupená Kateřinou Burianovou
a
Obdarovaným:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, IČO 00165549
sídlem Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica
štatutárny orgán:Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka
I.
Pro účely této smlouvy se konstatuje, že FN s poliklinikou F.D.Roosevelta je nemocniční
zařízení.
II.
Dárce coby společnost zabývající se mimo jiné prodejem kosmetického zboží daroval
Obdarovanému movitý dar v celkové hodnotě 867,46 EUR včetně DPH. Tento dar konkrétně tvoří
zboží. Seznam zboží je přílohou této smlouvy. Výše uvedený Dar bude užit v této organizaci při
běžném provozu jako hygienický prostředek.
III.
Obdarovaný Dar specifikovaný v čl. II. této smlouvy přijímá a prohlašuje, že bude použit
výhradně k účelu, ke kterému byl Dárcem určen, tj. pro účely specifikované v čl. II. této smlouvy.
Obdarovaný zároveň podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí Daru.
IV.
Účastníci uznávají a souhlasí s tím, že cílem této smlouvy není:
a) pohnutka získat nebo si udržet obchod, nebo dát vzniknout jakémukoliv závazku obdarovaného (či
vytvořit jakékoliv očekávaní, že obdarovaný se podujme zakoupit si, pronajmout si, odporučit nebo
používat (nebo zařídit zakoupení, pronájem, odporoučení nebo použití) jakýkoliv produktu nebo
služeb dárce nebo se jinak zúčastnit nebo ponuknut obchodní transakcí dárcovi nebo s ní
souvisících subjektu; nebo jakýmkoliv způsobem ovlivňovat procesy nebo rozhodnutí
obdarovaného v svislosti s jakýmkoliv potencionálním zakoupením, pronájmem,
b) odporučením nebo využitím produktu či služeb dárců včetně smlouvy o postupu obstarávaní nebo
cenové struktuře.
Účastníci této smlouvy souhlasí s tím, že sou nezávislé a že táto smlouva nemá za cíl vytvořit jakýkoli
druh partnerství nebo vztahů na základě zastoupeni nebo získaní jakýkoliv obchodní nebo jiní výhody
dárce nebo osobní výhody zástupců, zaměstnanců nebo spolupracujících osob dárce.
Táto smlouva nadobude platnost dnem podpisu a účinnost následující den po dni její zveřejnění
v Centrálním registru smluv Slovenské republiky.

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této
smlouvy a že ji neuzavřeli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je vyhotovena ve
dvou exemplářích, přičemž každá strana obdrží po jednom jejím vyhotovení. Ohledně daru, uplatnění
odpočtu jeho hodnoty, bude ze strany Dárce postupováno v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.
v platném znění.
Příloha: 1) Seznam produktů

V Banskej Bystrici, dne ………………….

……………………………….
Obdarovaný

Příloha č.1 – Seznam produktů

V Praze, dne ………………………..

………………………………………..
Dárce

Kód
Název skl.karty
skl.karty
76162 ANIMATION2020 sprch. gel 200ml

Počet kusů
1750
1750

