Vaum‘

l

Pﬁi'KAZNi' SMLOUVA

l

dle ustanoueni § 2430 a nasledujicich za’kona E. 89/2012 5b.,
obEanskii za’konik, v platne’m znéni
(dale jen ,,OZ"), pro zastupovani Vsetinske’ nemocnice a.s.
pFi komplexni administraci
dotaEnich projektﬁ v oblasti nauazné péEe podpoFeny‘ich Evrops
kou unii z Evropského fondu
pro regiona’lni rozvoj v ra’mci s E. 31 lntegrovaného region
élni’ho OperaEniho programu
(dale jen ,,Smlouva")
uzavfena mezi:

L

1. Smluvni’ strany

Vseti’nska’ nemocnice a.s.

se sidlem:

NemocniEni 955, 755 01 Vseti'n

IE:
rue;

268 71 068
CZ26871068

zastoupena:

log. Vérou Prouskovou, MBA

zapsana v obchodnim rejstFiku vedeném Krajsky’lm soudem
v Ostrave oddil B, vloika 2946
bankovni spojeni': UniCredit Bank Czech republik and Slovakia,
a.s.
Eislo UEtu:

kontaktni osoba:

mistopFedsedkyni pFedstavenstva

vedouci oddeleni centralniho nakupu

(dale jako ,,PFI'kazce"),

Grant Help, s.r.o.

5e sidlem:
Va’clavske namésti 828/23, 110 00 Praha 1
IE:
27545240
c‘i:
CZ27645240
zapsana’ v obchodnim rejstFi'ku vedene’m Méstskfim soude
m v Praze, oddil C, vloika 121205
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak
ia, a.s.
Eislo ﬂﬁtu:
zastoupena:
Mgr. Milonem Elid§em

kontaktni osoba:

jednatelem

projektovy’: manaier
(dale jako ,,PFikaznik“),

(spoleEné dale také jako ,,Sm|uvni strany”).
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2. Preambule
2.1. Pkazce je poskytovatele
m 2dravotnfch sluieb.

. PFI’kazce je Eadatelem
o podporu zEvropského
fondu pro regionélnl’ roz
voj na nésleduji'cf
projekty z oblasti zvﬁ‘éenf
kvality

operaﬁnfho programu:

-

2.3.

ne‘ivazné pét‘fe v rémci s
lntegrovaného regiona’lnl’ho

E. 31: zWéENI’ KVALITY NAVAZNE PE'E
E

registraEm’ Efslo projektu: (2.0
6.2.56/0.0X0.0/16_043f000154
0,
registraénf Efslo projektu: CZ.06
.2.56/0.0f0.0/16__043/0001591,
registraﬁnl’ Efslo projektu: €2.
06.2.56X0.0X0.0X16_043/0001
593.
(dale jen ,,Projekt/Projekty
" — pro 1.16e této smlou
vy
5e jaka’koliv formulace, tvka
,,Projektu” analogicky vztahu
ji'cf seje ke vﬁem tFem Wée uve
den
fm projektum). Dle budouc
Rozhodnutf o poskytnuti dot
fho
ace (da’le jen ,,Srnlouva o dot
aci") bude Pkazce vﬂéi pos
dotace plnit kvalifikované pod
kyt
ovateli
ml’nky a Einit administrativnl’
Ei jiné Gkony, které jsou nez
Fédné Eerpéni’ a nésledné udr
bytné pro
iem’ dotacr’ be: sankcr’.

2.4. PFI’kazm’k 5i je déle plné
védom, ﬁe se jedné o rozséhls
’r projekt z oblasti zvy’réem’ kva
péée. Pkaznr’k prohlaéuje,
lity na’vazné
2e sadministracf tohoto typ
u projektu ma’ zkuﬁenosti
rovné‘z’ potFebnymi odborny’rm
a disponuje
i znalostmi z oboru realizace
projektﬁ IROP na poFI’zenI’
pFr’p. stavebm’ préce, které jso
vybavenr’
u nezbytné pro Lispé§nou adm
inistraci Projektu.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Projektu, jejfchi rozsah je
speciﬁkova’n v tomto Elénku
této Smlouw a na jejichz
uystavova’ny CHIEF objednévk

y postupem dle Elénku 9. této
Smlouvy.

3.2. Pﬁkaznik se na zékladé této Smlouuy zavazuje za podml’nek stanoveny’rch touto Smlouvou

prova’dét jménem PFikazce véechny administrativm’ ﬂkony wpliwaji'ci' zpodml’nek Smlouvy
o dotaci v rémci realizovaného Projektu a déle mu v rémci své Einnosti poskytovat komplexnf
dotaEnI’ poradenstvl’, pFedpoklédan? pufiet hodin 360. Va vztahu k Projektu 5e jedna’ zejména o:
administrativni a metodické vedenl’ v prﬂbéhu celé realizace Projektu;

vypracova'nl’, sledovénf a kontrolovéni harmonogramu Projektu;

odborm’r a organizafini‘ dohled nad sprévnfxm, vécmim, legislativnfm, Easovﬁm
i finanénfm prﬂbéhem Projektu;

dohled nad plnénl’m monitorovacich ukazatelﬂ Projektu;

zaji§téni publicity v souladu s pravidly dotaEnI’ho programu ve vztahu k Projektu;

zpracova’ni véech druhﬁ zprév o prﬁbéhu Projektu v souladu 5 podml'nkami dotaEnfho
programu (zejména potom informacf o pokroku 1»: realizaci projektu, prﬂbéimich Zpra’v
orealizaci projektu, zévéreﬁné zpréw o realizaci projektu, zévéreﬁnﬁch whodnoceni
akce, prﬁbéinfrch zpra’v o udriitelnosti projektu, zévéreéné Zprévy o udriitelnosti
projektu) VE. konzultaci a kontroly pﬁloh a dalél’ch dokladﬁ kjednotlivﬁm zprévém;

zajiéténf pomoci pro realizaci zmén 1urlsmrlfilbéhu realizace Projektu, Zpracova'ni'
pi‘l’padnfich ia’dostl’ o zménéch v Projektu;

ph’prava Eédostl' o proplaceni vﬁdajﬂ Projektu VE. néleiitostf nutmich kovéFem’
sprévnosti Ei oprévnénl’ Eerpa’ni dotace;

zajiétém’ ksrjn’cmlyr plnénf povinnosti' danfzch podml’nkami dotace;

v pFI’padé kontroly 2e strany poskytovatele dotace, pFI’padné jiného kontrolniho orgénu,
pﬁtomnost Pkaznfka pFi kontrole Projektu.

pFipadné konzultace v§ech okolnosti wskytujl’cich 5e pFi realizaci projektu sFidI’ci'rn

orgénem.

(da’le jen ,,Administrace Projektu”).

4. Doha a misto plnénl’
. Plnéni bude zahéjeno bezprosti‘edné p0 podpisu této Smlouvy Smluvnimi stranami. Terminy pro
poskytova’ni’ jednotlivﬁch sluieb budou bliie specifikovény v rémci jednotlivx’lch dflEfch
objedna’vek zvléét’, pFi splnénl’ podmi‘nek uvedenﬁch v Ela’nku 2.
4.2. Tato Smlouva se uzavr’ré na dobu urEitou do doby ukonEeni’ udriitelnosti Projektu, nejdéle v§ak
do 30. 6. 2026.
4.3. Mistem plnénf je sfdlo PFI’kazce a PFikaa’ka dle povahy provédénﬁch ﬂkonﬂ. Nedohodnou-Ii se
smluvni stranyjinak. budou probfhatjednéni v sidle PFI'kazce.

5. Povinnosti pﬁkazni’ka
5.1. PFIkazni'k 3e zavazuje wkonévat Einnosti dle této Smlouw v kvalité a 23 podmi’nek stanovenyi'ch
touto Smlouvou.

5.2. Pkaznfk se za’roveﬁ zavazuje pFi wkona’ua’nl’ Einnosti dle této Smlouvy postupovat pFi vynaloieni
maxima’lnl’ odborné pe’ﬁe a vsouladu 5 obecné zévazny’vmi prévnl’mi pFedsy, jakoi idalél’mi
pFedpisy, Ei podml’nkami, které se na wkona’véni Einnosti’ vztahujt’ Ei individuélné maji 1urztahtzwrat.

5.3. PFikaznik je povinen wkonévat Einnosti die této Smlouvy osobné nebo prosti‘ednictuim
poddodavatelﬂ. V takovém pi‘ipade mé vﬂEi PFikazci odpovédnost, jako by pinil sa’m.
5.4. PFikaznik je povinen chrénit zéjmy PFikazce.
5.5. PFikaznik je povinen pFi mikonu sve- Einnosti upozornit PFikazce na zFejmou nevhodnost jeho
pokynﬂ, které by mohiy mit 2a nésledek uznik ékody. V pFipade. Ee PFikazce i pi‘es pisemné
upozorneni PFikaznika na splnéni pekynu trva’, Pfikaznik neodpovidé 2a §kodu vzniklou

Udﬁsledku splneni pokynu. Obdobné PFikaznik neodpovidé za Ekodu, pokud PFikazce
PFikaznikovi neposkytne suou souEinnost dle této Smlouvy pfiméFene Fa’dné a as tak, aby
PFikaznik mohl plnit sve povinnosti dle této Smlouvy. Pokyny PFikazce neni PFikaznik va’zén, jsou—
H v rozporu 5e zékonem. O rozporu 5e za’konem je PFikazni’k povinen PFikazce pisemné pouEit.
5.6. Pfikaznik edpovidé za §kodu na uecech pFevzatﬁch 0d PFikazce k zai‘izeni za’leiitosti dle této
Smieuvy a na vécech pFevzaty’rch 0d tFetich 050b, s vyijimkou §kedy, kterou nemohl odvrétit ani
pFi vynaioieni ve§keré odborne péEe.

5.7. PFikaznik je va’zén projevem ville PFikazce s vﬁjimkou pokynﬂ, které jsou v rozporu 3e zékonem
aje povinen zachovat miEenlivost o véech skuteEnostech, které 5e v souvisiosti s plnénim teto
Smlouvy dozvi, a to i p0 ukonEeni této Smiouw.
5.8. PFikaznik odpovidé PFikazci za §kodu zpﬂsobenou mu v souvislosti s poskytevénim sluieb podle

te’to Smlouw, a to i tehdy, byla-Ii §koda v teto souvislosti zpﬂsobena za’stupcem Ei pracovnikem
PFikaznika. PFikaznik nese veékeré nékladv vznikle’ poruﬁenim jeho povinnosti, zejména néklady
na zabezpeéeni népravny’rch apati‘eni.

5.9. PFikaznik 5e zavazuje mit sjedna’no p0 celou dobu trusini této Smlouvy pojiEténi odpovednosti 2a
§kedu zpﬂsobenou PFikaznikem nebo jeho poddodavateli PFikazci nebo tFetim osobém, a to ma

limit pojistne’ho plnéni we vyi‘s’i alespoﬁ 10.000000 [(6. PFedmétné pojistna’ smlouva musi
pokryivat riziko wpiﬁvajici z povahv pFedmétu Smieuw. Neudriovéni platnosti pejiéténi Ei
poiadované Uﬁe limitu pojistného plneni opravr‘iuje PFikazce k odstoupeni 0d této Smlouw. Na
Wzvu Pfikazce je Pfikaznik povinen existenci pojiEténi v6. kompletniho znéni pojistnﬁch
podminek podle tohoto odstavce be: zbyteéne’ho odkladu proka’zat.
5.10.PFikaznik je povinen oznémit, Ee je v pFipadném stFetu 233i a nemﬂie tak Eestne pFedmétnou
Einnest wkonévat.

6. Pouinnosti PFikazce

6.1. PFikazce poskytne pracovnikﬂm PFikaznika ve§kerou nutnou souEinnost pi‘i ziska'véni nutnf/ch
podkladﬁ a listinnijrch podkladﬂ k napinéni piedmétu této Smlouw.
6.2. Pfikazce poskytne PFikaznikovi asné, pravdivé a Liplne’ informace, které se véii ke sluiba’m

poskytouanﬁim PFikaznikem die te’to Smiouw.

6.3. PFikazce odpovida’ za Uplnost a spréunost technické Ea’sti zada’vaci dokumentace. Za vady Ei
nepfesnosti téchto PFikazcem p‘r‘edanitch podkladﬂ nenese PFikaznik odpevédnost.
6.4. K zaji§teni 1iriikenfi die této Smiouw PFikazce udéli PFikaznikovi plnou moc Ei jiné obdobné
povéFeni, pekud je to iédouci pro plnéni pFedmétu Smiouw.

7. Odména PFikaznika a na’hrada nékladﬁ
7.1. 23 sluiby die této Smlouvy specifikovane’ v Ela'nku 3. odst. 3.2. (Administrace Projektu) poskytne
PFikazce PFikaznikovi odménu we Wéi: 800,00 KE bez DPH :31 jednu hodinu administrate projektu.

7.2. Sjednané odmény zahrnujl’ veékeré Einno
sti PFikaa’ka uvedené v této Smlouvé a na’kla
dy s nimi
spojené (tj. zejména dopravné, poﬁtovné, na’kla
dy na tisk apod.).
7.3. K odméné Pkaa’ka bode pFIpoEtona
za’konné sazba DPH GEInHa' vdobé uskut
eénénl’
zdanitelného plnénf. Zména ceny VE. DPH v dfxsle
dku zmény sazby DPH je ppustna’.

8. Platebni’ podmfnky
8.1. Odména Pkas’ka dle Elénku 7. odst.
7.1 této Smlouw bude vypla’cena na za’kla
dé faktur
vystavenﬁch PFI’kaa’kem, a to bezhotovostnfm
pFevodem na L’JEet Pffkaznika uvedenix na
faktuFe. Pkazni'k je oprévnén odménu faktu
rovat po wkonéni’ v§ech Einnosti’ uvedenftch
v di'lEI'
objednévce uEinéné oostupem dle Elénku 9
a po pFedénr’ kompletni originélm’ dokumentace
o prﬂbéhu pi‘isluéné Ea’sti administrate projektu.
8.2. Splatnost faktur se sjedna'vé v délce 30 dnL‘]
od doruﬁenl’ faktury PFI’kazci.
8.3. Faktura vystauené Pﬁ'kaznl’kem musi splﬁo
vat néleiitosti daﬁového dokladu uvedené vzék
oné
E. 23572004 5b., o dani 2 pFidané hodnoty, v platn
ém znénl’. Pﬁkazce je oprévnén pFed uplynutfm
lhfﬁlty splatnosti vrétit PFikaznfkovi bez zapla
cenf fakturu, které nebude obsahovat nékte
rou
néleiitost uvedenou v této Smlouué, pFipa
dné bude mft jiné obsahové zévady. Opra’vnén
xjm
vra’ceni’m faktury pfesta’va’ béiet pﬁvodnl’ lhﬂta
splatnosti. Celé lhﬂta splatnosti béil’ znovu
ode
dne doruEem’ opravené nebo nové vystavené
faktury PFI’kazci.

9. Uzavi’rénf dl’lEi'ch objednévek

j

9.1. Sluiby budou realizovény na zékladé
dI’IEi'ch objedna’vek uEinény’Ich Pﬁkazcem.
Tyto dI’IEI’
objednévky budou Einény pi'semnou formoo (post
aéf elektronicky).
9.2. Kaidé objednévka musi minima’ulné obsahova
t tyto Lidaje:
I

I
I
I

jednoznaﬁn? odkaz na tuto Smlouvu;

registraénl’ Efslo Projektu, ke kterému se objed
névka vztahuje;
specifikace poptévané slu‘z’by (Administrace Proje
ktu);
pFesm? rozsah objednévany’zch sluieb (napF
. odkazem na konkrétnl’ ustanovenf te’to
Smlouvy, u administrate projektu poiiet hodin
préce apod.);
I termfny pro plném’ popta’vanizch Sluieb;
I kontaktni osoby P‘r’i'kazce pro plnénr’ objednévk
y;
I dalﬁi' konkrétnl’ poiadavky PFI’kazce;
I cenu za objednévane’ sluiby uvedenou v soula
du s Elénkem 7. této smlouvy,
I podpis osoby oprévnéné jednat 2a PFI’ka
zce (v pFI’padé elektronického dorui‘fenl' pak
zarufiem? elektronickft podpis oprévnéné osob
y).
9.3. PFFkazni’k je povinen pisemné (postafif
elektronicky) potvrdit pFijetr’ objednévky zasla
né mu
PFikazcem do 3 pracovnl’ch dnr’ od jejl’ho
doruEenI’. PFI’kazm’k nenf oprévnén objednévk
u
odml’tnout, je vﬁak oprévnén upozornit
Pﬁkazce na nedodrienf néleiitostf objednévk
y,
sjednanﬁch volénku 9 této Smlouvy a poiad
ovat ﬂoravu objednévky tak, aby odpovfdal
a
poiadavkﬂm této Smlouw.

9.4. PFijata’ objedna’vka pFedstavuje pFI’kaz dle ustan
oveni §2430 a nésl. 02.
9.5. PFI’kazce nenf povinen sluiby poptat v pFedpoklé
daném rozsahu a to zcela ani zEz—‘isti.
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10. Smluvnl’ pokuty a sankEni‘ ujednéni’

j
10.1. PFikaznik je povinen na v9zvu PFI’kazce
zaplatit smluvni‘ pokutv. které jsou sjednény
pro pFI’pad
na’sledujici’ch poru§enf povinnostr’ PFikaznfka
sjednamich touto Smlouvou:
I u pFipadé, fie Pkaznfk poru§f povinnost
mlEenlivosti uvedenou v Elénku 5., odst. 5.7
této
Smlouw, je Pkazce Opra’vnén uplatnit a Pfl’ka
zni’k povinen zaplatit smluvni' pokutu ve WEI
20.000; KE :3 ka‘z‘dx} takom} pFipad poruéenf
povinnosti;
I v ppadé, ‘z’e PFi'kaa’k nebude post
upovat v souladu s platnﬁmi normami,
znénr’m
ObecnyF'ch provide] IROP a Specifickxich prav
idel pro Wzvu E. 31 IROP v platném znénr’,
je
Pkazce oprévnén uplatnit a PFi'kaa’k povin
en zaplatit smluvni’ pokutu we vﬁi 20.000;
KE
:3 kaidﬂednotliv? pﬁ'pad takového poru‘s’enf
povinnosti.
10.2. Smluvnl’ pokutyr dle tohoto Elénku jsou
splatné do 30 dnL": od doruéem’ pfsemné vﬁzv
y PFI’kazce
Pkaznfkovi. Zaplacem’m smluvnf poku
tv nezanika’ pFI'sluEm? nérok Pkazce
na
splnénl’
povinnosti smluvnr’ pokutou zajiﬁténé. Upla
tnénl’m smluvnr’ pokuty nenl' dotéen na’rok
PFi'kazce
na néhradu ‘s’kody. Smluvnf pokuty se neza
poéfta’vajl’ na nérok na néhradu §kody.

L

11. Vﬁpovéd'a odstoupeni od smlouvy

J
11.1. Pkazce nebo PFI’kaznfk mﬁie tuto
Smlouvu vypovédét pi'semnou formou, a
to s tmésni‘
Wpovédni dobou be: udém’ dﬂvodu,
nenastane-li konec dEinnosti této smlo
uvy dFr’ve.
Wpovédnf doba zaEi’na’ béiet od prvého
dne mésfce nésledujfcfho po mésu’ci. vném
i byla
doruEena Wpouéd’ Smlouvy druhé Smluvnr’ stran
é.

11.2. Po uplynuti’ posledniho dne Woovédn
i’ dobyje PFikaznfk povinen ukonEit Einnosti
prova’déné na
zékladé této Smlouvy, tj. vEetné Einnosti’
na zékfadé dr’lr‘fich objednévek we smyslu
Ela’nku 9.
PFI’kazm’k je v‘éak povinen pisemné upoz
ornit Pkazce na opatFeni potfebné ktom
u.
aby so
zabra’nilo vzniku §kody bezprostfedné
spojene’ s nedokonfienl’m Einnostl’ pferu
§en9ch
v souvislosti so zénikem této Smlouvy.

11.3. PFI’kazce je opra’vnén od te’to Smlouvy
odstoupit, pokud Pkazm’k naplni’ néktery
z nésledujicr’ch
dﬂvodﬂ tim, 29:
I je proti nému zahéjeno insolvenﬁm’ Ffzen
f;
I

I

I
I

vstoupl’ do likvidace;

je v prodleni' s poskytova’nl’ sluieb PFI’kazci
oproti termfnfﬁrm uvedenfrm v dI'IEI' objednév
ce
o vice nei 30 dnﬁ, je-li prodlem' 2pﬂsobeno
na strané Pkaznika;
oznémil Pkazci, Ee nesplnl’ své povinnosti
z této Smlouw Fédné a as;

p‘r‘es pfsemnou wizvu k népravé opak
ovan

é (min. 2 kra’t) neplni’ nebo poru§uje
jinou
povinnost danou mu touto Smlouvou nebo
specifikovanou v dI’lEf objednévce.

11.4. Smluvnr’ strany mohou ukonEit kdyk
oli tuto Smlouvu vzéjernnou pisemnou
dohodou.

L

12. Zévéreéné ustanoveni‘

—[

12.1. Tato Smlouva nabiva‘i platnosti dnem
uzavFem’ smlouvy, tj. dnem podpisu Smlu
vnfch stran,
nebo osobami jimi zmocném’tmi. Smlouva nabv
vé L‘iifinnosti dnem jejfho uveFejnéni' v regis
tru
smluur dle § 6 zékona E. 340/2015 Sb.

12.2. Tato Smlouva mﬂie b9t ménéna pouz
e formou pfsemnfmh oEI’slovanﬁch dodatkﬂ
podepsanfxch
opréunémjlmi zéstu
pci Smluvnfch stran. Smluvnl' strany pot
uji pravdivos

t svﬁch Lidajﬁ, které
jsou uvedeny v Ela’nku 1. této Smlouvy. V ppad
é, Ee dojde 1»: prﬁbéhu trvéni’ smluvnl’ho vztah
u
ke zména’m uvedenwh Udajﬂ. zavazuji 5e Smlu
vnf strany be: zbyteﬁného odkladu pfsemné
sdélit Upravu Lidajﬁ uuedem’rch v Elénku 1. Smlo
uw.

12.3. Situace neupravené touto
Smlouvou se Half 02,. a dalﬁfmi obe
cné za’vaznvmi prévnimi p‘r’edpis
C‘eské republiky.
y
12.4. Jestliie se nékteré ustanov
enf této Smlouvy, nebo jeho
Eést ukéie jako neplatné, ned
nebo nevymahatelné, nebude tl’m
Einné
dotﬁena platnost ani LiEimost Sm
louw jako celku ani jejich
saji’ci’ch ustanoueni’. nebo jeji'c
h Ea’stf. V takovém p‘fl’padé Sml
uvm’ strany zménr’ nebo
pFizpﬂsobi takové neplatné, neﬂ
Einné nebo newmahatelné usta
nov
enl’ pfsemnou formou tak.
aby bylo dosa‘éeno ﬂpravy, kter
a’ odpovfdé ﬂéelu a amyslu stra
n v dobé uzavFenI’ této Smlouv
které je hospodéFsky nejblii‘s’f nep
y.
latnému, neﬂiﬁnnému nebo nev
ymahatelnému ustanovem’.
popFipadé podniknou jakékoliv
dal§i prévni kroky vedouci k real
izaci pﬂvodm’ho ﬁEeIu takove’ho
ustanovenf.

12.5. Komunikace mezi Smluvn
i’mi stranami bude probfhat
pfsemné (systémem datovy’rc
h schrének.
po§tou Ei e-mailem) nebo ﬂstné,
bude-Ii Listm' forma pro dam? Liko
n dostaEujici.
12.6. Smluvnf strany prohlaéujf.
ﬁe tato Smlouva byla uzavFena
podle jejich pravé a svobodné ville
va’iné a srozumitelné, a Ea souhlas
,
f s jeji'm obsahem, coi stvrzujr' sv9
mi podpisy.
12.7. Taro Smlouva je vyhotoven
a we dvou vyhotovenfch stejné
prévni’ sfly, pFiEemE jedno whotove
obdril’ Pkazce a jedno vyhotovenl’
m’
PFI’kaa’k.
12.8.

. . Tato Smlouva neobsahuje Ea’d
né pﬁ'lohy.
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