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SMLOUVA o dílo č.0703/19
Z o provedení externího klinického auditu v oblasti radiodiagnostiky

i: _. 2uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
' S ave znění pozdějších změn a doplňků), níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. OBjEDNATEL: Zdravotnické zaři"zen/MinistersNa vnitra
sídlo: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
IČ: 75154960 není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 4800881/0710
statutární zástupce: Mgr. Dana Středulová, pověřená fůnkcí ředitelky
místo výkonu kontrolní činnosti.'
ZZC Bělá Jezová
adresa: Jezová 1501, 294 01 Jezová
kontaktní osoba:

2. DODAVATEL: Klinické audity, s.r.o.
vedená u Krajského soudu v Ustľ nad Labem pod spisovou značkou C 34757

sídlo: Oblouková 295; 403 40 Ústí nad Labem
IČ: 034 87 709 není plátce DPH
Zastoupený: Ing. Antonín Koutský - jednatel společnosti

Ing. Martin Morávek - jednatel společnosti
Jana Navrátilová - jednatel společnosti

bankovní spojeni: Flo banka, a.s.
číslo účtu: 6052808279 l 2010
oprávnění k činnosti na základě rozhodnutí MZČR pod
č.j.: MZDR 58651/2014-24/OZS ze dne 14. 7. 2015

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je provedení externího klinického auditu v oblasti radiodiagnostiky
v souladu se zákonem Č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a
s vyhláškou Č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření,
dodavatelem na radiodiagnostickém pracovišti objednatele.
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu prací a služeb ve výši dle článku IV. této
smlouvy.
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III.

PŘEDMĚT EXTERNÍHO KLINICKÉHO AUDITU

Při externím klinickém auditu dodavatel ověřuje a hodnotí dodržování místních
radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je nelékařské
ozáření, VC. kontroly, zda vychází z konkrétních podmínek na pracovišti objednatele a
rozsahu poskytovaných zdravotních služeb, a provádí srovnání s národními radiologickými
standardy. Objednatel se zavazuje zajistit součinnost.

IV.

CENA PLNĚNÍ

a) Cena plnění za externí klinický audit je 27 500,- KČ.
b) Cena je stanovena dohodou podle zák. Č. 526/90 Sb., o cenách.
C) Pokud by nastaly okolnosti odůvodňující změnu dohodnuté ceny,

návrh dodatku smlouvy upravující změnu ceny. Tato zrněna musí
písemnou formou oběma smluvními stranami.

předloží dodavatel
být odsouhlasena

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
a) Platba bude provedena za externí klinický audit na základě faktury zaslané dodavatelem.

Splatnost faktury činí 30 dní ode dne doručeni faktury objednateli.
b) Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy:

- obsahuje nesprávné, a nebo neúplné údaje
- obsahuje nesprávné cenové údaje

Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením
částky, která měla být fakturovaná správně.

VI.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
a) Dodavatel je povinen provést plnění v požadovaném rozsahu a kvalitě, a to do 12 měsíců

od data uzavření smlouvy.
b) Dgdavatel se zavazuje předložit objednateli písemnou zprávu s výsledky externího

klinického auditu a příp. návrhy nápravných opatřeni do 30 kalendářních dní od jeho
ukončeni.

c) Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost.
d) Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu plnění stanovenou v této smlouvě.
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e) Při realizaci předmětu této smlouvy je dodavatel povinen dodržovat všechna dotčená

ustanovení těch obecně závazných právních předpisů a technických norem, které se
vztahují k jím prováděné činnosti, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární
ochrany a ochrany životního prostředí. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat také všechny
interní předpisy společnosti objednatele, s nimiž bude prokazatelným způsobem
seznámen.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.

b) V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků).

C) Dodavatel tímto výslovně prohlašuje, že je ve smyslu příslušných ustanovení zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ve znění pozdějších změn a doplňků), jakož
i ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
korporacích (ve znění pozdějších změn a doplňků), oprávněn k podnikatelské činnosti v
celém rozsahu předmětu této smlouvy a má platné zvláštní oprávnění vydané
Ministerstvem zdravotnictví ČR k předmětu této činnosti.

d) Účastnici této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

e) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti
nejdři've dnem zveřejnění v registru smluv.

f) Objednatel jako povinný subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv) je povinen uveřejnit v Registru smluv tuto smlouvu, včetně jejích
případných změn a dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru
smluv. Dodavatel s postupem souhlasí.

g) Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno
dodavatel.

V V Praze dne: 18. 3. 2019

· · avotnické zařízení
Ministerstva vnitra

objednatel ičo 75154960
143 01 Pmha 12, LhotockA 659/7
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dodavatel
KUNICKÉ Oblouková 295

@AUD1TY .
&R.0. 403 40 Ustľ n./L.

IČ: 034 87 709

Číslo dokumentuvSS

Zkontroloval pracovník
právního oddělenI:

Zveřejněno vregistru smluv dne:


