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RAMCOVA SMLOUVA' Víš? 5?" ”Šä
Š?“ §53 m' dodávku odborných služeb potřebných 15 plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví

(dále jen „Rámcová smlouva“)

uzavřená podłe § 1746 adst 2 zákona Č 59/2012 Sb občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpwsů.

š přihlédnutin' zejména k ustanovením § 82 odst. av násl. § 86 odst 1 zákona Č. 258/2000 Sb, o

ochraně veřejného zd ravi a o změně
některých souvisejících zákonů, ve Znéni pozdějších předpisů

(dále jen „zákon č. 258/2000 Sb “), § 7 odst zákona Č 219/2000 Sb, 0 majetku České republiky ei

jejím vystupování v právnich vztazích, ve znění která dnešního měsícepozdějších předpisu byla dne,

roku uzavřena níže uvedenými smluvními stranami

1 Česká republika Hygienická stanice hlavního města Prahy sídlem m Praze

organizační složka sláíu

Sídlo. 110 O'l PrahaRytířská 404/12,

IČ 71009256

Jednajicí' RNDrV Jan Jarollmek, PhD MBA, ředitel

Bankovní spojení, ČNB Praha, cislu účtu: 6582501 1/0710

dále jen „objednalal“

bí

2 Zdravotní ústav sídlem v Ústí nad Labem

příspěvková organlzace zřízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky

prohlášením ze dne 11. 11. 2002 Č. j 31 334/2002

Sídlo Moskevs ka' 15, 400 01 Ústí nad Labem

IČ' 71009361

DIČ. CZ71009361

Zastoupené: ředitelem Ing Pavlem Bernathem

Kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy Ing Pavel Bernath

Bankovní spOjení. ČNB Ústí nad Labem, r: ú . 10006-41936411/0710

dále jen „poskytovatel“

Článekl

Uvodní ustanovení

1v1 Objednatel k výkonu své působnosti el pravomoci orgánu ochrany veřejného zdraví

vyplývajících ze zakona Č 258/2000 Sb.„ o ochrane veřejného zdraví o změně některých

souwsejícich zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požaduje zajištění odborných služeb na

úseku ochrany veřejného zdraví.

2 Objednatel je organizační složkou statu a. jako takový jedna při výkonu sve' působnosti jměnem

Česke' republiky, ktera je v souladu ustanovením § 4 odst pism, a) zákona Č, 134/2016 Sb.,

o zakázkách, ve znění zadavatelem V souladuveřejných pozdějších předpisů veřejným

s ustanovením § 29 plsm, Q) zakona o veřejných zakázkách nenl zadavatel
pownen

zadávat

o Its' Zadávané zadavatelemveřejně zakázky, jde-li veřejně zakázky služby veřejným jinemu

veřejnému zadavateli nebo několika zadavatelüm na základě výhradního prava přiznanehc

Zvláštním právním předpisem nebo uděleného na základě zvláštního Tímtoprávního předpisu

zvláštním právním předpisem je ustanovení § 56 odst. ve spojeni ustanovením § 88 odst, 4

zákona č 258/2000 Sb

1 3 Poskytovatel prohlašuje, že je subjektem zřízeným Ministerstvem zdravotnictví ČR

k poskytování odborných služeb k. subjektem oprávněným k výkonu dalších Činnosti pro

objednatele v rozsahu stanoveném v § 86 odst, 1 zakona č 258/2000 Sb, r: že je k tomu

technicky, odborně personálně vybaven.

Článek
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Účel Rámcové
smlouvy

21 Tato smlouva se uzavírá k služebzajištění odborných poskytovatelem pro výkon působnosti

objednatele při vykonávání státnlho zdravotního dozoru a k plnění dalších úkolu svěřených

objednateli jako orgánu ochrany veřejného zdraví zákonem č 258/2000 Sb.

Článek

Předmět Rámcové smlouvy ř-J jeji budouci úpravy

31 Předmětem této Rámcové smlouvy je základní vymezení seznamu poskytovaných služeb r-J

způsobu jejich oceňování základnlch podmínek pro jejich poskytování, uhrazováni a vymezení

dalších závazků vyplývajících u; smluvního vztahu.

3 2 Smluvnl strany mohou upřesnit nebo změnit ustanovení této Rámcové smlouvy prostřednictvím

dodatků v změn tento smluvní vpřípadech právní úpravy zakládající vztah, případech potře b

vyplývajících n interních organizačních změn spolupracujících subjektů a v případech

důvodných potřeb Změnit obsah Rámcové smlouvy včetně příloh.

3,3 Smluvní
strany se dohodly a souhlasí tím, že Sl budou k plnění Rámcové smlouvy vyměňovat

informace a poskytovat součinnost prostřednictvím kontaktních zaměstnanců pověřených

smluvními stranami

Článek IV.

”1le podmínky pro poskytování odborných služeb

41 Spolupráce smluvních stran pro plnění úkolů objednatele bude probíhat nejdříve ode dne

1.1.2018 JE základě nebo služebpísemných elektronických clslovaných objednávek podaných

emailovou nebo datovou zprávou podle dokumentu „Sazebník služeb zdravotních ústavů pro

Orgány ochrany veřejného zdraví“ dále jen „Smluvní ceník“, který je nedílnou soucasti této

Rámcové smlouvy.

4.2 V objednávkách objednatel specifikuje požadavky JE rozsah služby (např, odběr vzorků,

měření). termín provedení služby. term ín dodání výsledků (předání protokolu). termín

poskytnutí Informaci o provedené službě k předběžnému posouzení objednatelem před

dodáním výsledku (předáním protokolu) neho další okolnosti důležité pro poskytnu-tí služby.

Objednávky označené sbvy „statim“ maji před n ost a' budou vyñzeny nej pozdéjw do 48 až 72

hodm Ostatní objednávky budou vyřwzovány v termínech stanovených smluvn im Sazebníkem

nebo oblednávkou Objednávka je poskytovateWem přezkoumána v. přijata, dojde-li nepochybně

ke shodě 0 všecł" jejích sjednaných náležwtostech.

4.3 VprýváJx a obsahu objednávky požadavek .k její potvrzení. poskytovatel jw po přezkoumání

provozních možností písemné nebo e-mawlovou zprávou zaslanou na e-mai Iovou adresu

uvedenou m objednávce polvrd l, nebo mi lhůtě do 3 pracovních dnů sdělí důvody, pro které ji

nemůže splnit v požadovaném termínu Objednávky i?? urgentni vyšeiřeni. označené slovy

„stanm“, budou vždy telefonicky projednány ze strany objednatele poskytovatelem, který je

následné obratem potvrdl.

4 4 Objednatel rn üže JlŽ odeslancu nebo akceptcvanou objed návku doplnit upřesňujíclml

dispozlcerni před zahájením cinnosti k provedení služby nebo při účastl zástupce objednatele

v prubehu provádění služby. Upřesňující dispozice, kte re se stával l součástl objednávky

objednatel předá poskytovatell v písemné nebo elektronicke podobě, případně přímo při měření

písemnou poznámkou do pracovního protokolu. který Je poskytovatelem sepsán na místě

měření. V případě zmeny rozsah u objednaných služeb bude mmu odpovídajlcím způsobem

upravena cena

4.5 Smluvnl stva ny se dohodly na závazku poskytovatele přednostně prováděl a' dodávat výsledky

těch služeb, které souvisí setřenim epidemiokýcn výskytů nebo setřením závažných

onemocnění, sluzeb na které Jsou vázány lhůty ve správních řízeních, na objednavky označené

slovy „statím“, da'le pří šetření podezření na nemoc u povolání nebo vyřizování podnětů o'

stlžnostl občanů, ČI jine výjimečné události vyžadující rychlou reakct ze strany objednatele,
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pokud je tato skutečnost uvedena v objednávce uskutečněné podle ods! 472 a 4.3 Rámcové

smlouvy.

4.6 Smluvní strany Sl mohou vzájemnou dohodou změnit termíny e' obsah plnění jíž akceptovaných

objednávek v důsledku přednostnlho plnění Jíných služeb nebo
zjiných významných důvodů.

4 7 Objednatel Je oprávněn zrušit akceptovanou objednávku služby před jejím provedením nebo

v průběh u provádění, zavazuje si# však uhradit poskytovateli vynaložené a prokázané náklady

na započatou realizaci služby.

48 Místem příjmu objednávek služeb JE organizační útvar (regionální pracoviště) poskytovatele

v miste sídla objednatele. Místem předání výsledků služeb je vždy datová schránka objednatele,

ID datové schránky: zpqal2i„ V případě objednání služby prostřednictvím elektronicke

objednavky odesílaně e-mállem bude
pro příjem objednávek použita výhrad ně e-maílova

adresa. szd 'aizuustitcz Objednávky zaslané lu:: jinou e-máilovou adresu nemohou být

akceptovány Pro doručení je rovněž možno použít datovo u schránku poskytovatele :í ID

nfsjsjn.

4 9 samostatne odesílane' elektronickeVýsledkem splnění služby podle objednávky je vyhotovení

výstupu v digitální podobě dodané do mista předání výsledku služeb podle odst 4 v# Rámcové

smlouvy. Za výstup v digítální podobě dle tohoto ustanovení Rámcové smlouvy se považuje

protokol o měření ČI analýze opatřený platným kvaliííkovaným elektronickým podpisem

4 10 Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o vsech skutečnostech ktere se v souvnslosti

plněním teto smlouvy dozvěděl. Tato povinnost zavazuje poskytovatele po skončení platnosti

této smlouvy

4 11 Poskytovatel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tuto smlouvu v souladu se

zákonem Č. 340/2015 Sb o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování

těchto smluv 5:1 registru smluv (zákon o registru smluv), a ustanovením u 219 zákona Č

134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, vnitřním předpisem kupujícího Č 11/2016 ze

dne 23 května 2015. kterým se zavádí Registr smluv HSHMP e zásady upravující jejich

uveřejňování

4v12 bere ik] vědomí ze zákona č. 106/1 999Poskytovatel povinnost objednatele vyplývající Sb„o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4 13 Poskytovatel bere it: vědomi, že je .k základě § 2 plsm e) zákona Č 320/2001 Sb o finanční

kontrole ve veřejně správě o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněnl

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu financni kontroly.

4.14 Smluvní strany souhlasí tim. aby tato smlouva byla zveřejněna na ofimalních webových

stránkách objednatele. k. to voetně případných příloh el dodatků bez casove'ho omezení.

Článek V7

Povinnosti Poskytovatele hl jeho odpovědnost vt.: škodu vadného poskytnutí služeb

5.1 Poskytovatel provede objednané služby, dodá výsledky v požadované kvalitě. v termínech

požadovaných v objednávce od povldá za správnost měření, zkoušek el obsah vydaného

protokolu

52 se bez terminu určí term inVyskytne-l, akceptovaná objednávka provedení služby, poskytovatel

provedeni služby podle svých provozních možností

5.3 Poskytovatel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody prokazatelně způsobená

vadným provedením odborných služeb Vady poskytnutých služeb je objednateí oprávněn

písemně reklamovat u poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného převzetí

výsledku Nejděle do jednoho roku od převzetí výsledku je oprávněn objednatel reklamovat
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