@ Identity
SMLOUVA
evidenční číslo NsP:
file_0.jpg

file_1.wmf


O POSKYTOVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB^ číslo MSK:
č. SL/17/2018
ID dle RS MVČR:	
Datum evidence; - 7 "12‘ 2018
I.
Smluvní strany
eldentity a.s.
se sídlem Vinohradská 184/2396, 130 00 Praha 3 IČ 27112489, DIČ CZ27112489
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9080, zastoupená Ing. Ladislavem Šedivým, předsedou představenstva (dále jen „poskytovatel")
a
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Se sídlem:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zastoupena: Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem nemocnice IČ:	00844896
DIČ:	CZ00844896
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „odběratel")
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je definování podmínek poskytování služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce odběrateli.
	Podrobný popis dodávaného řešení je uveden v Příloze 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
III.
Vydávání certifikátů
Poskytovatel se zavazuje vydávat certifikáty prostřednictvím zřízeného registračního místa v prostředí odběratele na základě Příkazní smlouvy s odběratelem.
	Zaměstnanec odběratele potvrdí převzetí služby svým podpisem.
	Přesná pravidla poskytování služeb jsou určena Certifikačními politikami, které vydal poskytovatel a zveřejnil na svých webových stránkách www.eidentity.cz, případně jsou služby poskytovány na základě pravidel písemně dohodnutých mezi poskytovatelem a odběratelem.
	Zřízení registračního místa, jeho provoz a bezpečnostní podmínky nejsou předmětem této smlouvy a řídí se podmínkami uvedenými v příkazní smlouvě.
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IV.
Způsob a forma plnění
Poskytování služeb dle této smlouvy bude zahájeno nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
	Služby jsou poskytovány průběžně, zejména v pracovních hodinách pracovních dní.
	Služby jsou poskytovány vzdáleně z technologických prostor poskytovatele.
V.
Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel poskytne možnost generování kupónů tak, aby oprávněné osoby mohly generovat kupóny pro zaměstnance odběratele dle aktuálních potřeb odběratele.
	Poskytovatel zaručuje, že certifikáty jsou vydávány v souladu s platnou certifikační politikou a v souladu s platnou legislativou. Aktuálně platné Certifikační politiky jsou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
	Poskytovatel je povinen na základě podané žádosti o zneplatnění ukončit platnost certifikátu. Zneplatnění certifikátu je zveřejněno v seznamu zneplatněných certifikátů (CRL), který je volně dostupný na webových stránkách poskytovatele.
VI.
Povinnosti odběratele
Odběratel určí oprávněné osoby pro práci se službou generování kupónů. Odběratel zajistí, aby se službou generování kupónů pracovali jen oprávněné osoby.
	Odběratel se dnem vydání certifikátu stává držitelem takového certifikátu.
	Podepisující osoba má právo i povinnost zneplatnit certifikát, jehož je držitelem.
	Osoba oprávněná za odběratele jednat ve vztahu k plnění a účelu této smlouvy je:
Jméno:	Ing. Marek Wašniowski
Email:	marek.wasniowski@nsphav.cz
Tel:	596	491	681
Mob:	606 771	989
Jméno:	Jiří Turai
Email:	jiri.turai@nsphav.cz
Tel:	596	491	700
Mob:	606 771	900
VII.
Cena a platební podmínky
Cena a platební podmínky nejsou předmětem této smlouvy.
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VIII.
Trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
	Poskytování služeb dle této smlouvy bude zahájeno nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy a poskytnutí potřebné spolupráce poskytovateli.
	Kterákoli smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy a toto porušení nebylo napraveno do deseti kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení druhé smluvní strany o takovém porušení.
	Odstoupení nabývá účinnosti doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
IX.
Závěrečná ustanovení
Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné po vzájemné dohodě smluvních stran a musí mít písemnou formu.
	Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se po dohodě smluvních stran řídí občanským zákoníkem v platném znění.
	Veškeré spory, které vzniknou mezi smluvními stranami na základě této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny přednostně dohodou, jinak se řídí platným právním řádem ČR.
	Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Popis řešení a seznam oprávněných osob odběratele Příloha č. 2 - Dokumenty prokazující identitu organizace
	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
	Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne ^ ’10-2018
za poskytovatele
Ing. Ladislav Šedivý
předseda představenstva
eldentity a.s.
V Havířově dne

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV
příspěvková organizace
Děkická 1132/24,736 01 Havířov
za odběratele
Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce
ředitel nemocnice
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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služby
Popis řešení a seznam oprávněných osob odběratele
Odběratelem zvoleným zaměstnancům (oprávněným osobám) bude umožněno generování kupónů. Generování kupónů probíhá v uživatelském účtu vytvořeném na stránkách poskytovatele. Kupón nese informaci o ceně a druhu služby, způsobu a postupu řešení samotné žádosti, a směruje žádost na požadované/á registrační místo/a.
Oprávněné osoby předáním kupónů jednotlivým žadatelům rozhodují o tom, kdo má být vybaven certifikátem.
Žádosti nevybavené tímto kupónem budou poskytovatelem řešeny standardní cestou a není u nich možné požadovat smluvní podmínky.
Každý z žadatelů, po vytvoření svého osobního účtu na stránkách poskytovatele www.eidentity.cz. použije tento kupón během vytváření žádosti o certifikát. Případné uvedení organizačního zařazení (uvedení organizace do certifikátu) je povinností žadatele o certifikát. Informace o organizaci uvedené v žádosti musí odpovídat informacím uvedeným v dokladu prokazujícím identitu organizace - tyto informace se zadávají ve správě účtu žadatele. V případě uvedení organizačního zařazení je vyžadován podpis dokumentu „Pověření k podání žádosti o kvalifikovaný certifikát s vyznačením pracovní pozice v organizaci a k převzetí vydaného kvalifikovaného certifikátu" osobou jednající za organizaci nebo jeho zmocněncem. Tato plná moc musí být doložena poskytovateli.
Po vytvoření žádosti probíhá formální kontrola požadavku, která je řešena zaměstnanci poskytovatele v pracovní dny (Po - Pá od 8.00 do 16.30). Poskytovatel si na vyřízení formální kontroly vyhrazuje dobu 1 hodiny, zpravidla jsou však požadavky řešeny během minut.
Podle výsledku formální kontroly bude žadateli umožněno sjednání termínu schůzky a generování privátních klíčů certifikátu.
Po vygenerování klíčů následuje osobní schůzka na registračním místě, kde dojde k ověření žadatelů o certifikát dle pravidel a certifikační politiky poskytovatele.
Operátor, po ověření žadatele, vydává certifikát do účtu žadatele, kde si jej žadatel nainstaluje. Instalaci provádí v počítači a prohlížeči, kde probíhalo generování privátních klíčů certifikátu.
Seznam oprávněných osob:
Dana Ditzová Věra Menčíková
Doporučené prostředí žadatelů:
Windows 7
Internet Explorer 10 a 11
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Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služby Dokumenty prokazující identitu organizace
Datum zápisu:
4. listopadu 2003
Datum vzniku:
25. března 1991
Spisová značka:
Pr 899 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Název:
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo:
Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov
Identifikační číslo:
00844896
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
Hlavní činnost: Poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících, ústavní, komplementární a ambulantní zdravotní péče v rozsahu:
lůžková péče v oborech: vnitřní lékařství, geriatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, infekční lékařství, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, psychiatrie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anesteziologie a resuscitace
komplementární péče v oborech (odbornostech): hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, patologická anatomie, radiologie a zobrazovací metody, hemodialýza
ambulantní péče v oborech: vnitřní lékařství, angiologie, daibetologie, endokrinologie, gastroenterologie, geriatrie, kardiologie, nefrologie, revmatologie, rahabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, infekční lékařství, tuberkulóza a respirační nemoci, neurologie, dětská neurologie, dětské lékařství, dětská kardiologie, psychiatrie,	klinická onkologie,
dermatovenerologie,	chirurgie,	cévní chirurgie, neurochirurgie, úrazová chirurgie
(traumatologie), gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, oftalmologie, urologie, anesteziologie a resuscitace, léčba bolesti, klinická psychologie, psychoterapie, praktické lékařství pro dospělé
lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti v rozsahu činnosti: - výdejní činnost pro veřejnost, výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení, výdej na žádanky pro lůžková zdravotnická zařízení na adrese: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, Havířov - Město, PSČ 736 01, lékárenská pohotovostní služba, pracoviště výdeje PZT - příprava léčivých přípravků v rozsahu: léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita, sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou - vstupní kontrola léčivých a pomocných látek, kontrola léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanku, vstupní, mezioperační a výstupní kontrola připravovaných léčivých přípravků
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Doplňková činnost: - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů bytového textilu a osobního zboží - hostinská činnost - poskytování technických služeb, sterilizace prostředků zdravotnické techniky a materiálu - výroba elektrických strojů a přístrojů - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software - specializovaný maloobchod - masérské, rekondiční a regenerační služby - vodoinstalatérství, topenářství - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - technické činnosti v dopravě
Statutární orgán: ředitel:
anonymizováno
Způsob jednání:
Způsob jednání statutárního orgánu: Ředitel jedná ve všech věcech příspěvkové organizace osobně a samostatně.
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj, IČ: 708 90 692
28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ostatní skutečnosti:
Datum a způsob vzniku: Organizace byla zřízena rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Karviná č. 36/91 ze dne 25.3.1991. Na základě zákona č. 290/2002 Sb. se příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov stala dnem 1. ledna 2003 příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje (viz. čl. I. odst. 2.)
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