Příloha č. 4a ZD
VZ19118-Cl

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Ev.č. VZ19118-C1
ústav hematologie a krevní transfúze
se sídlem:
U Nemocnice 2094/1,128 20 Praha 2
zastoupený:
Prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.O., MBA, ředitelen,..
IČO:
00023736
DIČ:
CZ0023736
xxxxx
Bankovní spojení:
xxxxx
Číslo účtu:
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel")

a

Kryo s.r.o.
se sídlem:
Průmyslová 2053, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený:
Ing. Janem Poulem, jednatelem
26947706
IČO:
DIČ:
CZ26947706
bankovní spojení:
xxxxx
číslo účtu:
xxxxx
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C46999
jako poskytovatel na straně druhé (dále jen „poskytovatel")

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky s názvem „Kryogenní skladování
biologického materiálu" - část 1: Skladování buněčných přípravků pro konkrétní pacienty",
vyhlášené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
{dále jen „ZZVZ") a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 22019-020715 ze dne
24.6.2019 {dále jen „veřejná zakázka"), tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva").
čl. I
Předmět Smlouvy
1.

Předmětem této Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli za základě nabídky
poskytovatele ze dne 23.7.2019 v souladu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky
a v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, služby spočívající v zajištění kryogenního
skladování biologického materiálu (dále také „předmět skladování" ,,resp. služba skladování"
nebo lidské tkáně a buňky „LTB") v prostředí kapalné fáze LIN nebo parách LIN, a to dle zákona č.
296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), v platném znění, v
kryogenních monitorovaných kontejnerech s prokazatelně nižší teplotou než -150°C, chladící
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medium kapalný dusík o čistotě 5.0 a dle technické specifikace uvedené v příloze B této Smlouvy.
Součástí předmětu pinění této veřejné zakázky je i případné přeskladnění současného množství
buněčných přípravků ze stávajícího skladovacího prostoru do nového.
2.

Poskytovatel se zavazuje, že na základě objednávky objednatele (písemně), přepravit a přeskladnit
požadované konkrétní uskladněné buněčné přípravky v odpovídajících nádobách, se zajištěním
požadované teploty s kontinuálním monitoringem teploty a následným poskytnutím teplotních
křivek k archivaci, ve validovaných transportních nádobách zajištěných proti poškození vzorků pro
případ havárie transportního vozidla.

3.

Poskytovatel se dale zavazuje řádně zajistit evidenci skladovaných buněčných přípravků, a to
především v souladu zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání
a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních
a buňkách), ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti bude u přeskladňování buněčných
přípravků přítomen zástupce objednatele, který bude dohlížet na řádnou evidenci.

4.

Poskytovatel se zavazuje, že na základě objednávky objednatele (písemně) bude připravovat
požadované konkrétní uskladněné buněčné přípravky pro bezpečný transport. Dále se
poskytovatel zavazuje, že v případě potřeby bude spolupracovat s přepravcem tak, aby byla
zajištěna požadovaná teplota s kontinuálním monitoringem teploty a následným poskytnutím
teplotních křivek k archivaci (přeprava bude probíhat ve validovaných transportních nádobách
zajištěných proti poškození vzorků pro případ havárie transportního vozidla).

5.

Objednávky pro transport budou obsahovat zejména tyto údaje: identifikace požadovaných
buněčných přípravků, jejich celkové množství, kontaktní osoba objednatele (včetně telefonního
kontaktu), stanovení konkrétního termínu dodávky (standard, statim nebo superstatim dle
specifikace uvedené v příloze B této Smlouvy). Poskytovatel se zavazuje potvrdit přijetí
objednávky obratem přiměřeně k požadované službě ze strany objednatele nejpozději však do 24
hodin, v případě objednávky termínu dodávky Superstatim do 6 hodin. Požadovaný termín
dodávky bude ze strany poskytovatele respektován, nebude upravován, nedojde-li v tomto směru
k výslovné dohodě mezi oběma smluvními stranami.

6.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout službu skladování pro předpokládané množství uvedené
v příloze C této Smlouvy s tím, že objednatel si vyhrazuje právo, že není povinen ve výsledku
využívat služby skladování v předpokládaném množství. Poskytovatel tímto tedy souhlasí se
skutečností, že objednatel je oprávněn ve výsledku neodebrat od poskytovatele služby skladování
rovnající se počátečnímu stavu. Skutečné množství bude vždy evidováno v souhrnném přehledu
za každý měsíc.

čl. II
Cena služeb a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za službu skladování dle přílohy B této Smlouvy poskytovateli zaplatit
v součtu cenu za jednotlivé položky předmětu pinění v jednotkových cenách, které jsou uvedeny
dle přílohy C této Smlouvy.
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2.

Smluvní strany se dohodly, že uvedené ceny za předmět pinění sestávají z veškerých nákladů
spojených s poskytováním služeb skladování (tj. skladování, příp. pojištění apod.) a jsou

maximální.
3.

Smluvní strany se dale dohodly, že cena služeb skladování bude uhrazena na základě faktury

jednou m ěsíčně . Podkladem pro úhradu za služby skladování bude vždy souhrnný přehled se
skutečný počtem uložených vaků za daný měsíc. Počátkem nároku na úhradu ceny za služby
skladování je den zaevidování vaků s buněčnými přípravky.

4.

Faktury musí být správné, úpiné, průkazné, srozumitelné a průběžné chronologicky vedené
způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle
předpisů o účetnictví, náležitosti dle da ňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dale tyto údaje:
-

předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství (např. počet vaků krvetvorných

buněk z kostní dřeně, periferních krvetvorných buněk, dárcovských lymfocytů a krvetvorných
buně k z pupečníkové krve) a ceny;
- označení plátce;
- odkaz na tuto Smlouvu.

5.

Faktura bude zaslána na adresu Kupujícího případně elektronicky na adresu: faktury@uhkt.cz .

Splatnost faktury se sjednává v délce 30 kalendá řních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
6.

Smluvní strany se dohodly, že na cenu služeb skladování nebudou poskytovány zálohy. Smluvní

strany se dohodly, že v případě, kdy faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti nebo nebude
doložena příslušnými písemnými potvrzeními, je objednatel oprávněn fakturu poskytovateli ve
lh ůtě její splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením přestává běžet původní lhůta splatnosti s tím,

že ode dne doručení opravené faktury běží nová splatnost.

7.

Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený na faktuře. Faktura

se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele
nejpozději v den splatnosti faktury. V případ ě opožděné platby je objednatel povinen zaplatit

poskytovateli zákonný úrok z prodlení.

Práva a povinnosti

1.

Poskytovatel je povinen poskytovat služby skladování dle čl. I této Smlouvy řádně, s odbornou
péčí, v souladu s právními předpisy a s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze 8 této

Smlouvy.

2.

Poskytovatel je povinen mít a udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to v minimální výši limitu

pojistného pinění 2 000 000 Kč. Poskytovatel se zavazuje na požádání objednateli kdykoliv do
deseti dnů ode dne doručení písemné žádosti doložit, že pojistná Smlouva je uzavřená a platná.
3.

Objednatel je kdykoliv oprávněn provést kontrolu činnosti a kvality poskytovaných služeb v

souladu s touto Smlouvou. Tuto kontrolu je objednatel oprávněn provést i prostřednictvím jiné
osoby.
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Poskytovatel musí být držitelem povolení k činnosti tkáňového zařízení dle zákona č. 296/2008
Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších
požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka,
ve znění pozdější předpisů. Kopie dokumentu povolení k činnosti je uvedena v příloze A této
Smlouvy.

5.

Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby. Oprávněné osoby
budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním
této Smlouvy. Oprávněné osoby nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat.

Oprávněná osoba objednatele:
tel:
email:

xxxxx
xxxxx
xxxxx

Oprávněná osoba poskytovatele:
tel:
email:

xxxxx
xxxxx
xxxxx

6.

Je-li předmět plnění poskytován vadně, tj. v rozporu s touto Smlouvu či právními předpisy, je
poskytovatel již v průběhu jeho provádění povinen na výzvu objednatele odstranit vytčené
nedostatky. V případě opakovaného (nejméně 2krát v průběhu 6 měsíců) poskytování předmětu
plnění vadným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

čl. IV
Smluvní pokuty
1.

Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních
předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám
a k minimalizaci vzniklých škod.

2.

V případě prodlení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je poskytovatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i
započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn požadovat
zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.

3.

Za nedodržení povinností dle podmínek uvedených v čl. Ill odst. 2 této Smlouvy má objednatel
právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

4.

V případě prodlení poskytovatele s plněním dle stanovených termínů dle této Smlouvy má
objednatel vůči poskytovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny za
poskytované služby za každou započatou hodinu prodlení. V případě prodlení delším než 3 dny, je
objednatel oprávněn písemné odstoupit od této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není
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dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody. Výše smluvních pokut se do výše náhrady
škody nezapočítává.

5.

V př ípadě, že z d ůvodu závadného poskytnutí služeb skladování poskytovatelem dojde byť
k částeč nému poškození předmětu skladování, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za jeden poškozený yak. Smluvní pokutu je oprávněn objednatel

započíst oproti př ípadným nevyrovnaným pohledávkám objednatele vůči poskytovateli. Př ípadná

náhrada škody vzniklá z poškození předmětu skladování poskytovatelem tím není dotčena.
6.

Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným da ňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí

30 dn ů ode dne doručení druhé smluvní straně.

čl. V

Ostatní ujednání
1.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné

pro řádné pině ní svých závazk ů. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o

veškerých skuteč nostech, které jsou nebo mohou být d ů ležité pro řádné pině ní této Smlouvy.

2.

Smluvní strany jsou povinny pinit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k
prodlení s pin ě ním jednotlivých termín ů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazk ů.

3.

Poskytovatel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanč ní kontrole ve zně ní

pozdějších předpisů, na řízením Komise (ES) Č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
na řízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES a EU umožnit

výkon kontroly všech doklad ů vztahujících se k realizaci předmětu pině ní zakázky, poskytnout
osobám oprávně ným k výkonu kontroly projektu, z ně hož je zakázka hrazena, veškeré doklady

související s realizací předmětu pinění veřejné zakázky, umožnit prů běžné ověřování skuteč ného
stavu pině ní předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám

oprávn ě ným k provádě ní kontroly.

4.

Poskytovatel souhlasí se zve řejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně kupní Smlouvy
včetně případných dodatků a výsledk ů zadávacího řízení na profilu objednatele nebo jiným

způsobem, určeným objednatelem, jako přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví a dále
dle ustanovení § 219 odst. 1 písm. a) ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zně ní

pozdějších předpisů, zákonem stanoveným způsobem.
5.

Poskytovatel prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas

se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této Smlouvě.
6.

Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této Smlouvy nebo Smlouvu samotnou nelze
postoupit t řetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
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74 LIHKF
a. VI
Závěrečná ustanovení

1.

Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují
se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v
nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost
některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve
Smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanoveni nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního
obsahu této Smlouvy oddělit.

2.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv
změně v údajích uvedených ve Smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na pinění jejich povinností dle této Smlouvy a současně vyvinout
potřebnou součinnost k pinění této Smlouvy.

3.

Obsah této Smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci
smluvních stran. Součástí této Smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této Smlouvy či v
textu případných Dodatků k této Smlouvě.

4.

Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5.

Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona
Č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný
obecný soud podle sídla objednatele.

6.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v
tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dale prohlašují,
že tuto Smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou na 48 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.

8.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží Smlouvu v 1 vyhotovení.

10. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný
obecný soud podle sídla objednatele.
11. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemné vypovědět z důvodu uvedeném v čl. Ill
bodu 6. této Smlouvy, ale i bez uvedení důvodu, s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet
od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
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12. Tato Smlouva může taktéž zaniknout výpovědí kterékoli smluvní strany, přičemž výpovědní lhůta

činí 6 měsíců od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní

straně, a to i bez uvedení důvodu.
Přílohy:

Příloha A: Povolení k činnosti tkátiového za řízení (kopie)
P říloha B: Technická specifikace předmětu pinění
Příloha C: Položkový ceník
Ve Velkém Meziříčí dne
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V Praze

11 -09- 2019
dne

Stránka 7 z 7

EV

H KT

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO: Die:

Příloha C Smlouvy o poskytování služeb-C1
VZ19118-C1

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNí TRANSFUZE V PRAZE (OHKT)
U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

00023736 CZ00023736

POLOŽKOVÝ CENÍK SLUŽEB
Název zakázky:

Kryogenní skladováni biologického materiálu — část 1
Skladování buněčných přípravků pro konkrétní pacienty

Předmětem pinění veřejné zakázky je zajištění přeskladněni, evidence, skladování a příprava pro transport buněčných přípravků pro konkrétní pacienty
dle specifikace předmětu pinění, která je přílohou Č. 5a ZD.
Tabulka č.1— Položkový ceník služeb

Předmět piněn'

Nabídková
cena 1 ks za
den [v Kč bez
DPH]

Nabídková cena
1 ks za den [v Kč
včetně DPH]

Hodnota
DPH [v

Kt"

Nabídková cena
1 ks za 4 roky [v
Kč bez DPH]

Nabídková cena za
předpokládaný
počet uložených
vaků za 4 roky
[v Kč včetně DPH]

Nabídková cena za
předpokládaný
Hodnota DPH
počet uložených
[v Kč]
vaků za 4 roky
[v Kč bez DPH]

Předpokládaný počet
uložených vaků v kusech za
4 roky

utožení vaku 750m1
,

,

uložení vaku 500m1

uložení vaku 250m1
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Nabídková
cena 1 ks za
den fv Kč bez
DPH]

Hodnota
DPH [v Kč]

Nabídková cena
1 ks za den [v Kč
včetně DPH]

Nabídková cena
1 ks za 4 roky [v
Kč bez DPH]

Nabídková cena za
předpokládaný
počet uložených
vaků za 4 roky
[v Kč bez DPH]

Hodnota DPH
[v Kč]

Nabídková cena za
předpokládaný
počet uložených
vaků za 4 roky
[v Kč včetně DPH]

Předpokládaný počet
uložených vaků v kusech za
4 roky

uložení vaku 50m1

100

Celková nabídková
cena za předmět
‘ pinění celkem

895
celkem ks za 4 roky

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré související náklady.
Celková nabídková cena za předmět piněni celkem za 4 roky [v KE bez DPH]: 1 202 987,(jedná se o hodnotící kritérium pro účely této veřejné zakázky)

Služba související
s předmětem pinění

cena za provedení služby
přeskladnění 1 ks vaku
[v Kč bez DPH]

Hodnota DPH
[v Kč]

cena za provedeni
služby přeskladnění
1 ks vaku
[v Kč včetně DPH]

cena za provedení
služby přeskladnění
předpokládaného
počtu 895 ks vaků
[v Kč bez DPH]

cena
c
za provedení
'
služby přeskladnění
Hodnota DPH
předpokládaného počtu
[v Kč]
895 ks vaků
[v Kč včetně DPH]

Přeskladnění včetně
evidence a transportu
buněčných přípravků

Cena za provedení služby p řeskladně ní není součástí hodnocení nabídek, avšak bude závaznou cenou za provedení služby přeskladnění 1 ks vaku bez
DPH pro provedení skuteč ného pin ě ní. Cena za provedení služby př eskladn ění předpokládaného počtu 895 ks vaků nesmí přesáhnout 10 %
z předpokládané hodnoty v Kč bez DPH pro předmětnou část veřejné zakázky.
Ú častník (název, adresa, IČO):

Datum: 23.7.2019

Kryo s.r.o., Prů myslově 2053, 594 01 Velké Meziříčí

ing. Jan Poul, jednatel společnosti
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