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4ľe 3 mlouva o zajištění činnosti protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice

v Jihomoravském kraji

1. Jihomoravský kraj

zastoupený: JUDr. Bohumil Šimek, hejtmanem Jihomoravského kraje

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ; cz-70888337

______

á nemocnice Brno

a

j

I Z -zz- 2818 .

2. Název dodavatele:

Psychiatrická nemocnice Brno
zastoupený: MUDr. Markem Radimským, ředitelem

se sídlem: Húskova 2, 618 32 Bmo
IČ: 00160105

DIČ: CZ00160105

uzavírají podle § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2,3012 Sb., občanský zákoník,

lIl1t0

Smlouvu 0 zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice

v Jihomoravském kraji

Čıánøk I.

Uvodní ustanovení

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky S názvem
„Zajištění činnosti protialkoholní a protitoxikomanické záchytné Stanice v Jihomoravském
kraji“. Jednotlivá ustanovení smlouvy budou vykládána v souladu se zadávacími

podmínkami předmětné veřejné zakázky.
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Článek II

Předmět a ııcel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je zajištění čimıosti protialkoholní a protitoxikomanické záchytné

stanice ve spádovém území Jihomoravského kraje.

2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb, které se dodavatel zavazuje poskytovat ve

smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o Specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,zákon č. 373/2011 Sb.“).

3. Dodavatel Se zavazuje zajišťovat činnost protialkoholní a protitoxikomanické záchytné

Stanice V souladu s podmínkami této Smlouvy.

Článek III.

Doba plnění

Tato Smlouva se uzavírá na období od 01. 01.2019 do 31. 12. 2021.

Článek IV.

Cena poskytnutých slııžeb

Celková cena poskytovaných Služeb dle této Smlouvy je sjednána částkou 28 500 000,-Kč.

Podle ustanovení § 58 zákona č. 235/2004 Sb. O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, se jedná o plnění osvobozené od daně.

Článek V.

Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení poskytnutých Služeb je daňový doklad - faktura, kterou je

dodavatel oprávněn vystavit za každý měsíc ve výši 791 666,- Kč, vždy nejpozději do 20. dne

následujícího měsíce. Splatnost faktury je 30 dní od doručení faktury obj ednateli.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 Zákona

č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je

oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), pokud neobsahuje

požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového

dokladu (faktury), přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura

bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

3. Fakturu za měsíc prosinec 2021 předloží dodavatel do 15. 01. 2022.

4. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou

faktury, není Objednatel po tuto dobu V prodlení se zaplacením V ní uvedené částky.

Čıánøıx VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu Služeb obsaženou v článku III. a IV. smlouvy.

2. Dodavatel se zavazuje zajistit pro území Jihomoravského kraje provoz protialkoholní a

protitoxikomanické záchytné stanice pro občany, kteří se nacházejí ve spádovém území kraje a



jsou pod negativním vlivem alkoholu, vsouladu sustanoveními §89a a násl. zákona č.

373/2011 Sb. a V souladu se souvisejícími právními předpisy.

3. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly
podstatným způsobem ovlivnit plnění podle ustanovení této Smlouvy.

4. Dodavatel se zavazuje podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, archivovat podkladové materiály

související s touto smlouvou.

5. Dodavatel se zavazuje podrobit se kontrole ze strany objednatele, že služba

protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice je poskytována vsouladu stouto

smlouvou, zákonem č. 373/2011 Sb., a souvisejícími právními předpisy upravujícími

provozování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné Stanice. Kontrolu provádějí

pověření zaměstnanci objednatele.

6. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost při kontrole poskytovaných služeb

ze strany objednatele, zejména umožní zaměstnancům objednatele vstup do objektu, poskytne

požadovaná vysvětlení a předloží požadované doklady Související s poskytnutím Služeb dle této

smlouvy.

Článek VII.

Ukončení smlouvy, Odstoupení od smlouvy

l. Závazkový Vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody
smluvních stran nebo odstoupením ze strany objednatele či dodavatele při zjištění závažného

porušení smluvních vztahů. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědi jedné smluvní strany

s výpovědní lhůtou l měsíc. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího

po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

2. Dojde-li ze strany dodavatele kzávažnému porušení Smlouvy a objednatel takovou

Skutečnost zjistí, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením
doručeným dodavateli ve smyslu odst. l. Závažným porušením se rozmní:

0 provedení změny čimıosti dodavatelem v rozporu S účelem, který je stanoven touto

smlouvou;

I odepření nebo bezdůvodné omezení výkonu kontroly objednatele.

3. Odstoupení od Smlouvy má Za následek, že objednatel neuhradí dodavateli dosud

ncposkytnuté služby.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení ,

l. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti

a základní lidská práva.

2. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, je k úkonťnn podle této Smlouvy jménem
objednatele oprávněn vedoucí odboru Zdravotnictví nebo jiný pověřený Zaměstnanec

Jihomoravského kraje. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této Smlouvě a na

ukončení a odstoupení od této Smlouvy dle Článku VI. této smlouvy.



3. Jakékoli změny této srnlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

4. Vzhledem k Veřejnoprávnímu charakteru zadavatele dodavatel výslovně prohlašuje, že

je S touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených
V této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících Z příslušných právních předpisů,

zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněrıí pozdějších

předpisů.

5. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník a příslušnými zákony v oblasti zdravotnické legislativy. Smluvní strany

prohlašují a svými podpisy potvrzují, že přebírají na sebe práva a povinnosti z této smlouvy.
V případě vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, zníchž jedno je určeno pro

poskytovatele a druhé pro příjemce.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která příj ala nabídku -

návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je oboustranně podepsaná
smlouva Smluvní straně, která podala nabídku - návrh na uzavření smlouvy, doručena.

8. Tato Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení
metadat provede kupující, který současně zajistí, aby informace O uveřejnění této smlouvy byly
zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

9. Smluvní strany se s obsahem smlouvy Seznámíly a souhlasí s ním.

Doložka podle § 23 z. č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení), ve Znění pozdějších předpisů

Tato smlouva byla schválena v souladu S § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších před isů na ÁÄ.: schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne
47. .4.7. -. .Ĺ.”.í.J. usnesením č.
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