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Smlouva poskytování služeb

uzavřená nikoliv na řad níže uvedeného dne, měsíce 'il roku dle ust. § 1746 odst. 2 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

Sang Lab klinická laboratoř, S.ľ.0.

se sídlem: Bezručova 1098/10, 360 01 Ka rl ovy Valy

zastoupená: lng. Mgr Davidem Hepnarem, MBA, jednatelem

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

jednatel,

zápis: pod sp. zn. C 10836 vedená Krajského soudu V Plzni

252 30 271
ico:

DlC: 0225230271

bankovní spojení: CSOB, 3.5.

Číslo účtu: 152254210/0300

(dále jen „poskytovatel“)

“il

Státní ústav
zdravotní

SE sídlem: Sroba'rova 49/48, 100 OO Praha 10,

MUDr. Pavlem MBA, ředitelemzastoupený: Březovským

pověřená kjednání ve věcech této

[co:
75010330

DlC: CZ75010330

bankovní spojení: CNB Praha 1

číslo účtu: 1730101/0710

(dále jen „objednate|“)

(poskytovatel a objed natel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jed notlivě jako

„smluvní strana“)

Preambule:

Celonárodní výběrové šetření zdravotního stavu populace ve věku 25-64 let EHES

(European Health Examination Survey) zjišťuje informace O zd ravotnlm stavu É

zdravotních rizicích České populace, které jsou jedním ze základních kamenů
prevence

nemocí případ ných postižení. Znalost rizikových faktorů, ktere' před povídaji zdravotní

stav V budoucnu, jye klíčovým ukazatelem p ro dobré životní podmínky, udržení pracovni

schopnosti a minimalizaci potřeb zd ravotni péče pro stárnoucí populaci je účelem této

smlouvy.

Předmět smlouvy

Předmětem této Vsmlouvy jsou rámci studie EHES (European Health Examination

Survey), (dále též „studie“):
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1,1 Lékařské studie EHES změřeni krevního tlakuvyšetře ní respondentů zahrnující

digitálním tonometrem , změřeni Výšky Výškoměrem, změřeni hmotnOSti digitální nebo

lékařskou váhou a změření obvodu pasu vhodným měřídlem V prostorách

zdravotnického zařízení vhodného k tomuto účelu. Poskytovatel se zavazuje

postupovat dle pokynů V manuálu šetření, který je přílohou této sm louvy tvoří ieJ'Í

nedílnou součást.

1.2 Odběry vzorkú žilní krve, jejich následná laboratorní analýza ei poskytnutí

výsledků objednateli, Jedná se O stanovení celkového cholesterolu, HDL» V__. LDL-

cholesterolu výpočtem, triglyceridů, TSH glykovaneho hemoglobínu (HbAlc) V žilní

kn/i U respondentů studie EHES.

Lékařské vyšetření, odbér žilní krve a analýza budou realizovány V rámci této smlouvy V

Sang Lab klinická laboratoř, sro., E' tO na těchto dvou územních pracovištích (dále jen

UP“):

> ÚP Karlovy Vary. Bezručova 1098/10, 360 01 Karlovy Vary, kde bude

vyšetřeno
maximálně 40 respondentů,

> UP Sokolov, Lékařský dům TILIA nábřeží Petra Bezruče 430/9, 356 01

Sokolov, kde bude vyšetřeno maximálně 30 respondentů.

1.3 Předání peněžních poukázek V hodnotě 300,-Kč vyšetřeným respondentům.

1.4 Zapůjčení přístrojového vybavení p I'O lékařské vyšetření.

(odst. 1.1 až 1.4 dále též „předmět smlouvy“).

Způsob realizace

2.1 Lékařské vyšetře ní respondentů studie, týkající se před mětu smlouvy, je

poskytovatel povinen provést řád né proškoleným zdravotnickým personálem. který je

povinen zajistit vyplnění dokumentace U každ é vyšetřené osoby (včetně vyplnění

identifikačnich údajů, podpis informovaného souhlasu, vyplnění vyšetřovacího

a záznamového listu ?iprotokolu pro respondenta, přičemž každý vyšetřovací protokol

informovaný souhlas bude označen ídentífíkačním kódem) provede krátké

zhodnocení výsledků. Objed natel je povinen poskytnout k plnění předmětu smlouvy

potřebnou součinnost, tj. tiskové materiály CD S video-instruktáží k provedení

Dle odborné zaškolení zdravotnickéhovyšetře n i. potřeby provede personálu, který

bude provádět vyšetření. Po skončení studie veškerou dokumentaci se záznamy

výsledků vyšetření předá poskytovatel pověřenému pracovníkovi objednatele. Při

plnění před mětu smlouvy se poskytovatel zavazuje postupovat V souladu L' českými

evropskými předpisy O ochraně osobních údajů.

2.2 Poskytovatel je povinen zaj istit, aby odběr j:) laboratorní analýzu krevních vzorků

provedla akreditované laboratoř a zkumavky S biologickým materiálem byly

označené identifikačním kódem Pro řádné realizace těchtorespondenta. zajištění

požadovaných vyšetře n i je také nutné, aby k biologickému materiálu byla přiložena
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zřetelně označená žádanka. Poskytovatel předá výsledky, které jsou součástí

krve elektronickou cestoupředmětu smlouvy, bezprostředně po analýze pověřenému

pracovníkovi objednatele, S nímž budou konzultovány případné nejasnosti g kterému

po skončení studie předá veškerou dokumentaci se záznamy výsledků laboratorních

analýz.

2.3 Odběr vzorku žilní krve
p I'O

stanovení celkového cholesterolu, HDL- a LDL-

cholesterolu TSH *il budevýpočtem , tríglyceridů, glykovaneho hemoglobinu (HbA1c)

realizován V Žilní krvi U respondentů studie EHES do požadovaného laboratorního

materiálu dle Manuálu šetření.

2.4 Lékařské vyšetření bude realizováno V místností vhodné k zdravotnímu vyšetření

(antropometríe .El změřeni krevního tlaku).

2.5 Po provedeném vyšetření budou předány vyšetřenému respondentovi peněžní

po u kázky V celkové hodnotě 300,-Kč. Převzetí poukázek bude podepsáno jmenovitě

srespondentem uvedením data převzetí.

2.6 Objednatel zapůjčí zdarma poskytovateli U obou ÚP chyběj ící přístrojové vybavení pro

provedení lékařského vyšetření 'cl to: digitální tonometr, Výškoměr, digitální váhu, metr

na měření obvodu pasu fil kolečko na měření výpočtu BM.

2.7 Pověřenou pracovníci za objednatele V obou ÚP tj. V Karlových Varech V

Sokolově je

Ill. Cena úhrada m služby

3.1 Cena za stanovena dohodou smluvních stran V8předmět smlouvy je smyslu

ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb, cenách, ve znění pozdějších předpisů B

zahrnuje veškeré náklady poskytovatele na plnění předmětu smlouvy, tedy lékařské

vyšetření dle odst 1.1 smlouvy, odběr krevního vzorku včetně jeho biochemické

analýzy dle odst. 1.2 smlouvy a předání peněžních poukázek v hodnotě 300,-Kč

vyšetřeným respondentúm dle odst. 1,3 smlouvy. Cena je stanovena včetně DPH

činí 1.000,-Kč KČ za jednoho vyšetřene'ho respondenta.

3.2 V rámci plnění předmětu smlouvy bude vyšetřeno:

> "11 ÚP Karlovy Vary maximálně 40 respondentů, tedy celková cena za toto ÚP

se bude rovnat součínu částky 1.000,-Kč vč. DPH a počtu vyšetřených

respondentů, maximálně však do výše 40.000,-Kč (1 .000 X 40).

É» Na ÚP Sokolov maximálně 30 respondentů, tedy celková cena V4: toto ÚP se

bude rovn at součinu Částky 1.000,-Kč vč, DPH počtu vyšetřených

respondentů, maximálně však do výše 30.000,-KČ (1 .000 X 30).

V rámci, obou
UP bude vyšetřeno maximálně 70 respondentů 'el celková [Ole] 'IH

m obě UP bude maximálně do výše 70.000,-Kč
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3.3 Objednatel SE zavazuje, že řádně i: včas dodaný předmět smlouvy bude 'hradit
na

základě řádně p; včas poskytovatelem vystavené faktury za každé Z obou UP, do 30

dnů ode dne jejího prokazatelného obdržení. Faktura, kte rá má bý1 poskytovateli

proplacena V roce 2019 musí být doručena nej později do 15. 12. 2019. Přílohou

faktury bude podrobný sezn a m provedených vyšetření, Pro fakturaci V I'DCS 2020 musí

být faktu ra doručena do 15. 02. 2020, Přílohou faktury bude také podrobný Seznam

provedených vyšetření.

lV. Závěrečn á ustanovení

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou ř-J to od 01. 07. 2019 do 28. 02. 2020, nestanoví-

předpisy, týkající se Registru smluv, jinak.

4.2 Smlouvu m ůže kterékoliv ze smluvních stran vypovědět. Výp ovéd ní doba Číní

1 měsíc a počíná běžet prvnim dnem měsíce následujícího po měsíci. V němž byla

výpověď doručena druhé smluvní straně.

4.3 Případ né změny této smlouvy mohou být provedeny pouze pisemnýmí dodatky

vzestupně číslovanýmí, po vzájemné dohodě smluvních stran.

4.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, u nichž každá ze smluvních Stl'a n

obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

4.5 Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a uzavírají

ji nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhod ných podmínek, na důkaz Čehož připojuji

své podpisy.
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Sang Lab

MUDr. Pavel MBA, ředitellng. Mgr. Březovský,

jednatel
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