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Smlouva osob uspolupráci převoz podezřelých nákazy

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve Znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva”)j
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název: Ambulance Meditrans. s. r. a.

Sídlo: Vazovova 3/3228, 143 00 Praha 4

IČ: 43874681

Bankovní
spojení: Česká obchodní banka

Číslo účtu: 274490/0300

za níž jedná: MUDr. Ilja Chocholouš, jednatel

Telefon:

E-mail:

(dále jen „společnost Ambulance Medítrans, S. r. o. ")

název: Česká republika Hygienická stanice hlavního města Prahy

sídlem v Praze

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

IČ: 71009256

Bankovní spojení: ČNB, a, S., pobočka Praha 1

Číslo účtu: 6582501 1/0710

m níž jedná: MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka

Telefon:

(dále jen „HSHMP“)

se dohodly na spolupráci při zajišťování transportu osob podezřelých nákazy ul režimu infekčního

V rámci záchrannéhopřevozu integrovaného systému, pro zajištění protiepidemických opatření

k zamezení rozšíření infekčních onemocnění.

ČI. Z

Předmět F: účel dohody

Předmětem il účelem smlouvy je zajišťování převozu osob podezřelých nákazy na základě

nařízení transportu vydaného Hygienickou stanicí hlavního města Prahy SE sídlem v Praze.

ČI. 3

Povinnosti společnosti Ambulance Meditrans, s. r. 04

1) Společnost Ambulance Meditrans, s. r. 0. po telefonickém obdržení předaných základních

informací od HSHMP O osobě podezřelé Z nákazy zajistí své vozidlo určené pro přepravu

infekčních které do místa určení označeného HSHMPpacientů (včetně převozů), přistaví

v předem oznámeném a dispečinkem potvrzeném Čase.
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Ambulance S. ľ, včas El Z naZ) Meditrans, o., zajistí bezpečně převezení osoby podezřelé nákazy

určenou infekční kliniku či jiné určené zdravotnické zařízení.

Ambulance 54 rv ceníku nedűná součást této3) Meditrans, 0-. podle služeb, který jako smlouvy

tvoří přílohu Č. 1, vystaví HSHMP fakturu za převoz osoby podezřelé u nákazy se splatností 14

dnů.

4) Ambulance Meditrans, S, T. o., zaváŽe své zaměstnance povinností zachovávat mlčenlivost

všech skutečnostech, které se dozvěděli O osobách, o jejichž zdravotním stavu k.. jiných

skutečnostech souvisejících a poskytováním převozu V režimu infekčním

ČI. 4

Povinnosti iIHIIMH

1) HSHMP předá dispečinku společnosti Ambulance Meditrans, 54 r. o., základní informace o

osobě podezřelé n nákazy E to zejména: jméno přijmení, bydliště, resp. m isto, odkud bude

osoba převážena

Z) HSHMP se zavazuje zaplatit cenu Za převoz podle ceníku služeb na základě vystavené faktury

V určené lhůtě.

ČI. L1

Závazky obou smluvních stran

1) Transport bude zajišťován sanitními vozy společnosti Ambulance Meditrans, S. r. 04, určenými

infekčních É v technickému stavu dle
k převozu pacientů (včetně převozü) odpovídajícím

vyhlášky čc 296/ 2012 Sb., O požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní

služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby k.. poskytovatele přepravy pacientů

neodkladné péče dopravními prostředky a požadavcích na tyto dopravní p rostřed ky

2) Rizika spojena' s transportem infekčních pacientů jsou krvta pojistnou smlouvou

odpovědnosti pro poskytování zdravotních služeb ›.' profesní odpovědnosti, včetně

a riziku nakažlivéodpovědnosti přenosu choroby.

ČI.

Závěrečná ustanovení

1) Smlouva se uzavírá 'IE' dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podeu

obou smluvních stran.

Z) Smlouvu lze písemně vypovědět bez udání důvodu ke konci kalendářního Čtvrtletí výpovědí

podanou alespoň tři měsíce předem (Š 1999 02).

Tato smlouva V9 dvou S n nichž každá smluvní3) je vyhotovena stejnopisech platností originálu,

strana obdrží po jednom.



Č. j. HSHMP 17137/2020

j
4) Tato smlouva může být měněna na základě vzájemného souhlasu smluvních stran písem nými

očislovanými E oboustranně podepsanými dodatky, které se stanou nedünou součástí této

dohodyc

5) Platnost této smlouvy lze ukončit též vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

6) Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Ceník služeb

V Praze dne 25, 05. 202i]
V Praze dne 24. 3. 2020

MUDr, Zdeňka Jágrová UDr. Ilja Chocholouš
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Příloha č. 1 ceník služeb

1) Nestátní zdravotnické zařízení Ambulance Meditrans, 5„ l'. 04 zajistí převoz pacienta w.

úhradu dle Vyhl. 134/1998 Sb: Sazebníku výkonů v platném znění:

Kód č. 80 Přeprava infekčního pacienta bodu, při hodnotě 1 bodu

2) Platí SE každý krn související s převozem, tedy bez pacienta.

3) Převoz infekčního pacienta na území h|.m.Prahy paušální Částka


