Smlouva na provádění speciálních vyšet ření
v rámci plnění ve řejné zakázky s názvem
„Ve řejná zakázka na výběr osteologických center, které budou
realizovat pilotní projekt Sekundární prevence osteoporotických
zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické
zlomenině“
uzavřená dle § 1746 z. č. 89/ 2012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpisů

Smluvní strany
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy,
subjekt zast oupený: M UDr. Ji řím Zeit hamlem, p ředsedou p ředst avenstva a
Ing. Ond řejem Provalilem, M BA, místop ředsedou p ředst avenst va
IČ: 26360527
(dále jen „ dodavatel“ )
Fakultní nemocnice Hradec Králové , p řísp ěvková organizace
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zast oupena: prof. M UDr. Vladimírem Pali čkou, CSc., dr.h.c., ředit elem

IČ: 00179906
(dále je „ poddodavatel“ )

Uvedené smluvní st rany se rozhodly uzavřít t uto smlouvu:

Preambule

Úst av zdravot nických informací a st at ist iky České republiky (zkr. ÚZIS ČR) je na základ ě rozhodnut í
M inist erst va práce a sociálních věcí České republiky p říjemcem podpory z Operačního programu
Zam ěst nanost (OPZ) a realizát orem pilot ního projekt u s názvem „ Sekundární prevence
osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině“
(reg. číslo: CZ.03.2.63/ 0.0/ 0.0/ 15_039/ 0008168) (dále jen „ projekt “ ), financovaného Evropských
sociálních fond ů (ESF).
Pro ú čely zajišt ění realizace výše jmenovaného projekt u vyhlásil ÚZIS ČR (jako zadavat el) podle zákona
č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zn ění pozd ějších p ředpisů (dále jen „ ZZVZ“ ) veřejnou
zakázku s názvem „ Ve řejná zakázka na výb ěr osteologických center, které budou realizovat pilotní
projekt Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané
osteoporotické zlomenině“ (dále jen „ ve řejná zakázka“ ), oznámenou ve Věst níku veřejných zakázek
pod eviden čním číslem Z2020-019371.
Dodavat el zvít ězil v zadávacím řízení, konkrét n ě v část i 2 veřejné zakázky a má zájem zajist it část jejího
pln ění – provád ění speciálního vyšet ření 25-OH vit aminu D prost řednict vím poddodavatele.
Poddodavat el má zájem spolupracovat s dodavatelem na t ét o část i pln ění veřejné zakázky.

I.
Ú čel smlouvy

1.
2.

Účelem t ét o smlouvy je úprava práv a povinnost í smluvních st ran v souvislost i s pln ěním veřejné
zakázky dodavat elem za pomoci poddodavat ele.
Tat o smlouva st anoví obecné podmínky vzájemných vzt ah ů mezi dodavat elem a poddodavat elem,
resp. jeho pracovišt ěm, kt erým je Úst av klinické biochemie a diagnost iky. Konkrét ní závazky budou
ur čeny objednávkami dodavat ele.
II.
Předm ět smlouvy

1.
2.

Předm ět em t ét o smlouvy je spolupráce na pln ění veřejné zakázky mezi dodavat elem a
poddodavat elem, resp. jeho pracovišt ěm, kt erým je Úst av klinické biochemie a diagnost iky.
Předm ět em t ét o smlouvy je na st ran ě poddodavatele pln ění veřejné zakázky na základ ě objednávek
dodavat ele spo čívající v provád ění speciálního vyšet ření 25-OH vit aminu D z krevního séra pacient ů
zařazených do projekt u „ Sekundární prevence ost eoporot ických zlomenin u osob nad 50 let věku
po první prod ělané ost eoporot ické zlomenin ě“ , dle požadavků definovaných v Příloze č. 1 t éto
smlouvy, a na st ran ě dodavat ele závazek p řevzít tot o pln ění a zaplat it za něj sjednanou cenu.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Poddodavat el se zavazuje provád ět speciální vyšet ření 25-OH vit aminu D z krevního séra pacient ů
zařazených do projekt u dle požadavk ů definovaných v Příloze č. 1 – Požadavky na Biochemickou
laborat o ř provád ějící vyšet ření 25-OH vit aminu D a na vyšet ření 25-OH vit aminu D, kt erá je
nedílnou sou část í t ét o smlouvy.
Na st ran ě poddodavat ele bude vlast ní vyšet ření 25-OH vit aminu D provád ět cent rální laborat o ř
pracovišt ě Úst avu klinické biochemie a diagnost iky.
Odb ěr periferní krve pro vyšet ření 25-OH vit aminu D u pacient ů zařazených do projekt u bude
zajišťovat dodavat el, resp. jeho Ort opedické odd ělení a zpracování t ěcht o vzorků (pre-analyt ická
fáze) spo čívající v separaci séra a jeho uchování až do dat a t ransport u do cent rální laborat o ře
poddodavat ele bude zajišťovat t akt éž dodavat el, resp. jeho pracovišt ě Odd ělení klinických
laborat o ří – Pracovišt ě klinické biochemie a hemat ologie.
Dodavat el prohlašuje, že je seznámen s laborat orními p říru čkami laborat o ře poddodavat ele,
v nichž jsou specifikovány požadavky na pre-analyt ickou fázi pro odb ěr periferní krve a pro separaci
krevního séra, a zavázal se t yt o požadavky dodržovat .
Dodavat el bude pro požadovaná vyšet ření používat p řednost n ě požadavkové list y (žádanky)
používané poddodavat elem (ur čené pro speciální vyšet ření). V p řípad ě použit í jiného
požadavkového list u (žádanky) v n ěm musí být mimo údaje vyžadované v laborat orní p říru čce
laborat o ře poddodavatele vždy specifikováno požadované vyšet ření t j. 25-OH vit amin D a cent rální
laborat o ř poddodavat ele, t j. Úst av klinické biochemie a diagnost iky.
Dodavat el zajist í, aby na žádanky pro vyšet ření 25-OH vit aminu D bylo nad rámec st andardních
údaj ů (st anovených v laborat orní p říru čce) vždy uvedeno unikát ní ID pacient a, t j. ident ifikát or, pod
kt erým je pacient evidován v rámci projekt u.
Dodavat el zajist í t ransport vzorků krevního séra do laborat o ře poddodavat ele, kt erou je Úst av
klinické biochemie a diagnost iky, Fakult ní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec
Králové – Nový Hradec Králové, a to v souladu s požadavky na t ransport definovanými v Příloze č. 1
t ét o smlouvy.
Poddodavat el se zavazuje provád ět speciální vyšet ření 25-OH vit aminu D pouze na vyžádání
dodavat ele, a t o pouze u t ěch pacient ů, u nichž si t ot o vyšet ření dodavat el explicit n ě vyžádá.
Seznam konkrét ních pacient ů/ vzorků, u nichž dodavat el vyžaduje provést speciální vyšet ření

9.

10.

11.

25-OH vit aminu D bude dodavat el p ředávat poddodavat eli pr ůb ěžn ě (minimáln ě 4x ro čn ě). Za
dodavat ele jsou oprávn ěni žádat poddodavat ele o speciální vyšet ření 25-OH vit aminu D pověřené
osoby (lékaři):
M aximální po čet vzorků pacient ů, u nichž m ůže
dodavat el požadovat provedení speciálního vyšet ření 25-OH vit aminu D je 121. Poddodavat el se
zavazuje uchovávat nevyšet řené vzorky séra nejmén ě do konce realizace projekt u, t j. do 31. 12.
2022.
Poddodavat el se zavazuje fakt urovat provedená speciální vyšet ření 25-OH vit aminu D p římo
dodavat eli, t zn. nebude je vykazovat na pojišťovnu! V p řípad ě, že poddodavatel t ent o závazek
nedodrží, bude následn ě povinen uhradit zdravot ní pojišťovn ě finan ční pokut u ve výši hodnot y
vyžádané péče, kt erou mu zdravot ní pojišťovna vym ěří.
Poddodavat el je povinen p ředat / odeslat výsledky vyšet ření 25-OH vit aminu D dodavat eli v
písemné podob ě na adresu:
., Odd ělení klinických laborat o ří –
Pracovišt ě kost ního met abolizmu, Klat ovská nemocnice, a.s., Pod Nemocnicí 788, 339 01 Klat ovy.
Poddodavat el se zavazuje provést řádn ě dle t ohot o článku smlouvy speciální vyšet ření 25-OH
vit aminu D u dodaných vzork ů a doru čit dodavat eli výsledky vyšet ření zp ůsobem dle odst . 10
t ohot o článku smlouvy ve lh ůt ě do 60 dní od dodání vzorků krevního séra do laborat o ře
poddodavat ele dle odst . 7 tohot o článku smlouvy.
Poddodavat el je povinen p ředat / odeslat výsledky vyšet ření 25-OH vit aminu D v elekt ronické
podob ě rovn ěž realizát orovi projekt u (zadavat eli veřejné zakázky), t j. Úst avu zdravot nických
informací a st at ist iky České republiky, se sídlem Praha, Palackého nám ěst í 4, PSČ 128 01,
IČO: 00023833. Kont aktní osoba za ÚZIS ČR je
,
.
IV.
Cena plnění

1.
2.

3.

4.

Provád ění speciálního laborat orního vyšet ření 25-OH vit aminu D bude hrazeno dodavat elem
v režimu samoplát ce.
Smluvní st rany sjednaly cenu za provedení speciálního vyšet ření 25-OH vit aminu D u jednoho
vzorku pacient a ve výši
Kč. K t ét o cen ě bude p řipo čt ena DPH v akt uální výši. Dohodnut á
cena zahrnuje veškeré náklady poddodavat ele související s pln ěním dle t éto smlouvy, zejména
náklady na provedení speciálního vyšet ření 25-OH vit aminu D a náklady na doru čení výsledků
vyšet ření dodavat eli.
Dodavat el se zavazuje uhradit za provedené vyšet ření 25-OH vit aminu D sjednanou cenu, a t o na
základ ě vyst avených fakt ur – daňových doklad ů. Splatnost každé fakt ury činí 30 dní od dat a jejího
vyst avení.
Pro p řípad prodlení zadavat ele s úhradou n ěkt eré z fakt urovaných část ek se sjednává smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné část ky za každý i zapo čat ý den prodlení.
V.
Součinnost smluvních stran

1.

2.

3.
4.

Smluvní st rany se zavazují vzájemn ě spolupracovat a poskyt ovat si veškeré informace pot řebné pro
řádné pln ění t ét o smlouvy. Každá smluvní st rana je povinna informovat druhou smluvní st ranu o
veškerých skutečnost ech, kt eré jsou nebo mohou být d ůležit é pro řádné pln ění t ét o smlouvy.
Poddodavat el je dále povinen poskyt nout dodavat eli ve smyslu ust anovení § 83 odst . 1 ZZVZ
doklady prokazující spln ění základní a profesní zp ůsobilost i a spln ění t echnických podmínek § 89
ZZVZ, zejm. plat ný cert ifikát NASKL laborat o ře pro odbornost 801.
Kont akt ní osoba za st ranu
dodavat ele:
Kont akt ní
j

osoba

za

st ranu

poddodavat ele:

VI.
Prohlášení smluvních stran

1.

2.

Poddodavat el prohlašuje, že je právn ě i odborn ě zp ůsobilý k pln ění všech svých závazků
vyplývajících z t ét o smlouvy, a že je z t it ulu svých oprávn ění oprávn ěn k poskyt ování pln ění dle čl. II
odst . 2 t éto smlouvy jako p ředm ět u pln ění část i veřejné zakázky, s níž byl seznámen.
Poddodavat el prohlašuje, že ve vzt ahu k pln ění p ředm ět u část i veřejné zakázky spl ňuje: základní
zp ůsobilost ve smyslu § 74 ZZVZ a profesní zp ůsobilost ve smyslu § 77 ZZVZ, a t echnických podmínek
ve smyslu § 89 ZZVZ.
VII.
Uve řejnění v registru smluv

1.
2.
3.

Smluvní st rany berou na vědomí, že t at o smlouva bude uveřejn ěna v Regist ru smluv v souladu se
zákonem č. 340/ 2015 Sb., o regist ru smluv.
Smluvní st rany se dohodly, že uveřejn ění smlouvy provede poddodavat el.
Poddodavat el vyžaduje p řed podpisem smlouvy zaslat odsouhlasenou finální verzi smlouvy ve
st rojově čit elném formát u s podbarveným t ext em, který zadavat el považuje za obchodní t ajemst ví.
Poddodavat el je povinen získat souhlas dodavat ele p řed t ím, než bude konečnou verzi smlouvy dále
m ěnit nad rámec podbarveného t ext u ze st rany dodavat ele.
VIII.
Doba plnění

1.

2.
3.

4.

5.

Tat o smlouva je uzavírána na dobu ur čit ou, t j. do 30. 9. 2022 nebo do vyšet ření 121 vzorků pacient ů,
t j. maximálního st anoveného po čt u vzorků pacient ů pro část veřejné zakázky, ve kt eré dodavat el
podal nabídku a ve kt eré zvít ězil, podle toho, kt erá skut ečnost nast ane d říve.
Tat o smlouva nabývá plat nost i dnem jejího podpisu ob ěma smluvními st ranami.
t at o smlouva nabývá ú činnost i dnem, kdy dodavat el uzavře se zadavat elem veřejné zakázky ÚZIS
ČR p říslušnou rámcovou dohodu na poskyt ování služeb nebo v den uveřejn ění smlouvy v Regist ru
smluv, podle toho, kt erý den nast al d říve.
Plat nost t ét o smlouvy m ůže být mimo p řípad ů v článku VIII, odst . 1 t éž ukon čena písemnou
dohodou smluvních st ran či písemnou výpovědí kt erékoli smluvní st rany, a t o i bez udání d ůvodu,
p ři čemž výpovědní doba činí 2 m ěsíce a po číná b ěžet prvým dnem m ěsíce následujícího po doru čení
písemné výpovědi druhé smluvní st ran ě. Plat nost t ét o smlouvy m ůže být ukon čena rovn ěž
písemným odst oupením kt erékoli smluvní st rany, a t o v p řípad ě závažného porušení povinnost í
st anovených t out o smlouvou. Odst oupení od t ét o smlouvy nabývá ú činnost i dnem doru čení
písemného oznámení o odst oupení druhé smluvní st ran ě.
Tat o smlouva pozbývá plat nost i t aké t ehdy, pokud bude p řed časn ě ukon čen vzt ah mezi
zadavat elem veřejné zakázky ÚZIS ČR a dodavat elem.
IX.
Závěre čná ustanovení

1.
2.

3.

Právní vzt ahy, založené t out o smlouvou a v t éto smlouv ě výslovn ě neupravené, se řídí p říslušnými
ust anoveními zákona č. 89/ 2012 Sb., v plat ném zn ění.
Tat o smlouva m ůže být m ěn ěna nebo dopl ňována pouze formou písemných dodat ků
akcept ovaných ob ěma smluvními st ranami a podepsaných oprávn ěnými zást upci obou smluvních
st ran.
Tat o smlouva je uzavřena podpisem obou smluvních st ran a je vyhot ovena ve dvou (2) st ejnopisech,

4.

z nichž jeden (1) obdrží dodavat el a jeden (1) obdrží poddodavat el. Je-li smlouva podepsána
elekt ronicky, pak je podepsána v jednom (1) originále elekt ronicky pomocí uznávaných
elekt ronických podpisů osob oprávn ěných jednat za smluvní st rany. Dodavat el zašle ú ředn ě
ověřenou elekt ronickou kopii t ét o smlouvy (pop ř. smlouvu podepsanou elekt ronicky) t aké
zadavat eli veřejné zakázky ÚZIS ČR pro ú čely doložení spln ění část i kvalifikace prost řednict vím
poddodavat ele.
Smluvní st rany prohlašují, že t at o smlouva vyjad řuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a úplnou
vůli, prost ou omyl ů, a že t ut o smlouvu neuzavírají v t ísni za nápadn ě nevýhodných podmínek. Na
d ůkaz shora uvedeného p řipojují oprávn ění zást upci smluvních st ran své podpisy.
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Příloha č. 1 - Požadavky na Biochemickou laboratoř provádějící vyšet ření 25-OH vitaminu D a na
vyšet ření 25-OH vitaminu D

POŽADAVKY NA BIOCHEM ICKOU LABORATOŘ PROVÁDĚJÍCÍ VYŠETŘENÍ 25-OH VITAM INU D
§ Zkušenost se st anovováním koncent race vit aminu D popsanou met odou (viz níže) minimáln ě 1
rok
§ Nevykazování u pacient ů v projekt u vyšet ření na pojišťovnu.
TRANSPORT VZORKŮ SÉRA
Prvot ní zpracování periferní krve – separace séra je provád ěno v „ lokální“ biochemické laborat o ři
dodavat ele a vzorek séra je pot é zamražen p ři t eplot ě ≤-20°C a uschován v "lokální" laborat o ři dodavat ele
do doby, než bude t ransport ován k vyšet ření 25-OH vit aminu D do centrální laborat o ře poddodavat ele,
kt erá provede vlast ní vyšet ření 25-OH vit aminu D dle požadavků specifikovaných níže.

§
§

Transport vzorků do centrální laborat o ř bude provád ěn hromadn ě v int ervalech cca 3 m ěsíce.
Vzorky krevního séra budou do cent rální laborat o ře provád ějící vyšet ření 25-OH vit aminu D
t ransport ovány na suchém ledu a po doru čení ihned zamraženy na t eplotu
≤-20°C, a t o až do vlast ního vyšet ření 25-OH vit aminu D.

POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ 25-OH VITAM INU D
Vyšet řovaný mat eriál
Krevní sérum separované v „ lokální“ biochemické laborato ři dodavat ele z periferní krve odebrané
pacient ovi na Pracovišt i primárního záchyt u pacient a.
M et oda vyšet ření
LC-M S/ M S – ionizace APCI, ESI, modul M RM
Pozn. Imunochemické metody nejsou dost at ečn ě validované pro ú čely projekt u.
POŽADAVKY NA VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ 25-OH VITAM INU D
Závěrečné výst upy vyšet ření
§ Nam ěřená koncent race 25-OH vit aminu D (nmol/ l)
§ Dat um vyšet ření 25-OH vit aminu D
§ Odeslání výsledků vyšet ření do Ost eologického pracovišt ě/ cent ra (t zn. t oho Ost eologického
pracovišt ě/ cent ra, kt eré má nast avenu spolupráci s Pracovišt ěm primárního záchyt u pacient a,
odkud byl vzorek séra doru čen).
§ Výsledky vyšet ření musí být opat řeny ID pacient a.

