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SMLOUVA O POSKYTOVÁNI PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB
V OBLASTI DOTAČNÍHO MANAGEMENTU PRO PROJEKT REACT EU -Výzva č. 98
ve Fakultní nemocnici Ostrava

A2 - Vybudování 2 arytmologických sálů (stavba a zdravotnická technika včetně
systému pro intervence) a doplnění diagnostické zobrazovací techniky
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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

STRANY SMLOUVY

l.
Fakultní nemocnice Ostrava
se sídlem:

Zastupující osoba:
IC:
Die:

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

Ing. Marek Tabašek, Ph. D., náměstek ředitele pro techniku a provoz
00843989

CZ00843989

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25. 11. 90

jako "Klient"

2.
BeePartner a.s.
se sídlem;

zastupující osoba:
ie:
DIČ:
Bankovní spojení:
C. účtu:

nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

03589277
CZ03589277
Komerční banka, a. s., exp, Jablunkov
107-8970230217/0100

sp. zn. : B 10621 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Jako "Konzultant"

(společně jako "smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí poradenských služeb. Záležitosti
neupravené touto smlouvou se řfdf obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen "Zákon").

l.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

PŘEDMĚT SMLOUW

Konzultant se zavazuje v souladu s touto smlouvou poskytovat Klientovi poradenské a konzultační služby
v oblastech a rozsahu specifikovaném v čf. 2. této smlouvy, případně upřesněné na základě zadání Klienta,
Je-ii dále v této smlouvě takto sjednáno (dále jen "Poradenské služby"}.

Klient se zavazuje v souladu s touto smlouvou Poradenské služby v rozsahu dle či. 2 této smlouvy přijímat,
poskytovat Konzultantovi svou součinnost nezbytnou pro jejich řádné poskytování a za řádně a včas
poskytované Poradenské služby Konzultantovi platit sjednanou odměnu, za podmínek dle této smlouvy.

SPECIFIKACE A ROZSAH PORADENSKÝCH SLUŽEB

Poskytovánfm Poradenských siuzeb se pro účety této smlouvy rozumí poskytování Poradenských služeb
spojených s dotačním managementem projektu Klienta "A2-Vybudováni 2 arytmologlckých sálů
(stavba a zdravotnická technika víetně systému pro intervence) a doplněni diagnostické zobrazovací
techniky* (dále jen "projekt") v rámci programu IROP. sp. c. 6. 1 REACT-EU, výzva č, 98 (dále jen
"program"), včetně jednáni v této věci jménem Klienta a dle jeho pokynů, v rozsahu stanoveném touto
smlouvou.

Strany této smlouvy si sjednávají Poradenské služby v rozsahu prováděni úkonů a přípravy dokumentace
v době realizace projektu a v době udržitelnosti projektu v souladu s požadavky stanovenými
rozhodnutím/smlouvou o přiznání dotace a dotačním programem (dále jen "doba realizace a udržitelnosti
projektu":
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2.3

2.4

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

Poradenskými službami se rozumí zejména:
obsluha elektronického prostředí aplikace MS2Q14+,
předání zadávacích podmínek ke kontrole v systému MS2014+,
komunikace s poskytovatelem dotace k veřejným zakázkám a předáváni dotazů na realizátora VZ
zpracování "Průběžných zpráv o realizaci projektu" (ZoR),
zpracování "Závěrečné zprávy o realizaci projektu" (ZZoR)
zpracování "Žádosti o platbu dotace" (ZoP),

zpracování "Žádosti o změnu" (ZoZ),

kontrola plnění monitorovacích indikátorů a povinností vyplývajících z "Rozhodnutí o poskytnutí
dotace",

konzultace, řešení připomínek a nesrovnalostí ze strany poskytovatele dotace,
účast na kontrolách prováděných ze strany poskytovatele dotace, či jiných dotčených orgánů ve
vztahu k dotaci v době realizace projektu/
průběžná administrativní koordinace, konzultace s účetním a finančním oddělením Klienta za

účelem bezchybné administrace projektu (ve věcech vedení účetnictví, archivace dokiadů, atd. dle
metodik a manuálů dotačního programu),
průběžné konzultace s dalšími zúčastněnými subjekty (projektantem, dodavateiem, technickým
dozorem stavby.

Konzultant se zavazuje poskytovat Klientovi řádně a včas Poradenské služby dle této smlouvy dle
požadavků Klienta a podmínek poskytnutí dotace stanovených poskytovatelem dotace v rozhodnutí o
dotaci a smtouvě o poskytnutí dotace, a to v období od podpisu této smlouvy po celou dobu realizace a
udržitelnosti projektu. Konzuftant je povinen poskytovat veškeré Poradenské služby v termínech
stanovených či vyplývajících z podmínek daného programu, v jehož rámci je projekt realizován. Pokud
z důvodů na straně Konzultanta některá Poradenská služba či více Poradenských služeb nebude
poskytnuta řádně a včas, zejména pokud nedojde ke zpracování a podání ZoR, ZZoR, ŽoP nebo 2oZ/ jedná
se o podstatné porušení smlouvy ze strany Konzultanta.

Dny dílčího zdanitelného plnění se sjednávají takto:
l. dílčí plnění posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bude podána l. žádost o platbu,
2, dílčí plnění posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bude podána 2. žádost o platbu
3. dílčí plnění ke dni schválení závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN SMLOUW

Konzultant je povinen poskytovat Klientovi Poradenské služby v souladu s veškerými relevantními
právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb,, občanským zákoníkem, ve zněni
pozdějších předpisů, v souladu s touto smlouvou a v souiadu s podmínkami programu.

Konzultant je povinen při poskytováni Poradenských služeb řídit se pokyny Klienta, pokud nejsou v
rozporu se Zákonem, Jiným právním předpisem nebo touto smlouvou.

Konzultant je povinen při poskytování Poradenských služeb Klientovi chránit a prosazovat práva a
oprávněné zájmy Klienta, využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v Jejich rámci uplatnit v zájmu
Klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné, nebude-li to v rozporu s pokyny Klienta.
Konzultant je povinen počínat si s veškerou odbornou péčí.

Konzultant Je povinen
3. 4. 1 proaktivně informovat Klienta o všech významných skutečnostech týkajících se průběhu a výsledků

poskytování Poradenských služeb, a to bez zbytečného odkladu, co se o nich Konzultant dozvěděl nebo
mohl dozvědět;

3. 4. 2 v případě, že byly v souvislosti s poskytováním Poradenských služeb předány Klientem vratné podklady,
vrátí je Konzultant Klientovi bez zbytečného odkladu po ukončení realizace daného požadavku, případně
po 7borc-/eníkop'e aaných podklade, ke kte'-én'u ;e opravně"- za LČelem dokj rr-e". tova''. ; své činnost, dle

teto smlouvy.



001/RS/2I/042-OD

3.6

3.7

3.8

3.9

3. 10

4.

4.1
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Klient je povinen poskytovat Konzuitantovi svou součinnost nezbytnou pro řádné poskytování
Poradenských služeb.

Konzultant Je oprávněn po předchozím písemném vyrozumění Klienta, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak, bez důsledků pro tn/ánť a plnění závazků, které vyplývají pro obě smluvní strany z této smlouvy/
odmítnout poskytnutí Poradenských služeb v případech, kdy

3. 6. 1 požadavky Klienta jsou prokazatelně v rozporu s právními předpisy nebo touto smlouvou nebo
3. 6. 2 Klient je v prodlení s placením peněžitých plněni podle této smlouvy, přičemž prodlení s platbou trvá aspoň

15 dnů, nebo

3. 6. 3 Klient prokazatelně neposkytne potřebnou součinnost včetně součinnosti při přípravě a vyhotovení
potřebných dokladů, dokumentů a jiných věcí potřebných kradnému poskytnutí Poradenských služeb,
nesplní-li Klient dotčenou povinnost ani na základě písemné výzvy Konzultanta v dodatečné lhůtě aspoň 15
dnů, nebo

3. 6.4 Klient neposkytne nezbytné podklady pro řádné plnění poskytování Poradenských služeb v termínech dle
či. 3. 5 této smlouvy, a to ani na základě písemné výzvy Konzultanta v dodatečně určeném, přiměřeném
terminu.

Konzultant není vázán příkazy Klienta, pokud jde o povinný obsah dokumentů k administraci dotace a
neodpovídá za činnosti, které v procesu administrace dotace provádějí státní orgány, orgány samosprávy
nebo jiné osoby než osoby jejichž prostřednictvím Konzultant plní své závazky podle či. 3. 8 této smlouvy.

Konzultant je povinen poskytovat Klientovi Poradenské služby osobně (tj. nikoli prostřednictvím
subdodavatelů}.

Pokud v průběhu smluvní činnosti nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které budou mít podstatný uliv
na cenu a termín plnění, pak smluvní strany tyto skutečnosti po předchozí dohodě projednají, přičemž se
mohou dohodnout na uzavření odpovídajícího dodatku k této smlouvě.

Konzultant je povinen vést písemně evidenci poskytnutých Poradenských služeb a jejich rozsahu (hodin
práce pro Klienta). Tuto evidenci je Konzultant povinen předložit Klientovi ke kontrole na jeho žádost.

SPOLUPŮSOBENÍA PODKLADY KLIENTA

V rámci spolupůsobení se Klient zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzváni poskytne
Konzultantovi spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření, rozhodnuti a
stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobeni poskytne Klient
Konzultantovi nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od Jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu dohodnou strany v
případě, kdy se bude jednat o spolupůsobeni, které nemůže Klient zabezpečit vlastními silami. Obdobně
je rovněž Konzultant povinen poskytovat Klientovi průběžně součinnost nezbytnou pro řádné plněni
předmětu smlouvy.

Klient je povinen na žádost Konzultanta předat včas Konzultantovi úplné, pravdivé a přehledné informace
a podklady, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plněni ze smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, ze je
má zajistit Konzultanty rámci svého plnění.

MLČENLIVOST

Konzultant je oprávněn, bude-li to v souladu s právními předpisy, uvádět Klienta jako osobu, které jsou
poskytovány Poradenské služby, pokud k tomu dá Klient předem souhlas. Tento souhlas je Klient
oprávněn kdykoliv odvolat.

Nestanovf-li právní předpis nebo tato smlouva jinak, je Konzultant povinen zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním Poradenských služeb. Povinností
mlčenlivosti Konzultanta není dotčena zákonem uložena povinnost překazit spáchání trestného činu.
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Konzultant Je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových,
technických, realizačních a jiných podkladech či dokumentacích nebo o jiných skutečnostech, se kterými
přijde při plnění ze smlouvy do styku.

Klient je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl o Konzultantovi v

souvislosti s poskytováním Poradenských služeb.

Klient je oprávněn použít písemnosti, předané mu Konzultantem na základě této smlouvy, k jiným účelům,
než ke kterým jsou určeny, je oprávněn je bez předchozího souhlasu Konzultanta použít jako vzory pro
své Jiné úkony či úkony třetích osob nebo třetím osobám toto Jejich použití umožnit.

ODMĚNAA NÁHRADA NÁKLADŮ

Odměnu za poskytování Poradenských služeb si strany smlouvy sjednávají ve výši 160 000, - Kč bez DPH,
DPH ve výši 33 600, - KČ a cena včetně DPH ve výši 193 600, - Kč.

Konzultant Je oprávněn účtovat sjednanou odměnu formou dílčích plnění v termínech dle bodu 2.4 této
smlouvy tak, že v termínu dle bodu 2. 4. 1 smlouvy vyúčtuje celkem 40 % sjednané odměny, v termínu d!e
bodu 2. 4. 2 smlouvy vyúčtuje celkem 40 % sjednané odměny a v termínu dle bodu 2. 4. 3 smlouvy vyúčtuje
celkem 20 % sjednané odměny.

Odměna dle článku 6, 1 této smlouvy v sobě zahrnuje veškeré náklady Konzultanta související s
poskytováním Poradenských služeb (např. náhrady cestovních výdajů, hovorné, administrativní náklady,
poštovné apod, }, Je konečná a maximálně možná, vyjma dále uvedených nebo nebude-li stranami této
smlouvy sjednáno jinak. Konzultant je oprávněn, po předchozím písemném odsouhlasení Klientem, ve
věcech/ které závisí na posouzení odborníka, takového odborníka z oboru zajistit jako svého poradce,
jehož odměnu Je povinen uhradit Klient, pokud to Klient předem písemně odsouhlasí. Dále je Konzultant
oprávněn, po předchozím písemném odsouhlasení Klientem, v případě cizojazyčných dokumentů zajistit
překladatele, jehož odměnu Je povinen uhradit Klient, a dále se Klient zavazuje uhradit náklady na
soudního znalce, bude-li nutné vypracovat znalecký posudek a bylo-li vypracováni znaleckého posudku
předem Kiientem písemně odsouhlaseno.

Fakturace odměny podle této smlouvy bude probíhat vždy do 15 kalendářních dnů ode dne zdanitelného
pfněníjakje uvedeno vel. 2,4 této smlouvy. Odměny jsou splatné vždy do 30 kalendářních dnů ode dne
doručení řádně vystavené faktur/ Klientovi.

Faktury vystavované Konzultantem musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu podle
zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené
touto smlouvou. Pokud faktura (daňový doklad) nebude obsahovat veškeré zákonem nebo touto
smlouvou stanovené náležitosti, je Klient oprávněn neprodleně, nejpozději však do 30 pracovních dnů
ode dne doručení faktury, vrátit fakturu Konzultantovi k opravě s tím, že doručením Klientovi takto
opravené faktury běží nová lhůta splatnosti původní délky.

Každý daňový doklad-faktura musf obsahovat text s registračním číslem projektu nebo názvem projektu.

Konzultant prohlašuje a potvrzuje, ze k datu podpisu této smlouvy není nespoSehlivým plátcem ve smyslu
§ 106a zákona č. 236/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty/ ve znění pozdějších předpisů, a současně není
v postavení a ani nijak nehrozí, ze v době do splatnosti peněžitých plnění Klienta podle této smlouvy bude
v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně.

Konzultant je povinen na faktuře (daňovém dokladu) uvést bankovní účet, na kter/ má být cena plnění a
k ní příslušná DPH Klientem uhrazena, přičemž tento bankovní účet Konzultanta bude bankovním účtem
zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §109 odst. 2
písm. c) zákona C. 235/2004 Sb, / o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů/ (dále Jen
"zveřejněný účet"}. Změna zveřejněného účtu je možná pouze na základě písemného oznámení,
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doručeného Klientovi a podepsaného statutárním zástupcem Konzultanta nebo jinou osobou,
statutárním zástupcem k tomu zmocněnou.

Nebude-li bankovní účet Konzultanta, uvedeny na faktuře, zveřejněným účtem, je Klient oprávněn
neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení faktury, vrátit fakturu Konzultantovi
zpět k opravě - doplnění zveřejněného úctu s tím, ze doručením Klientovi opravené faktury uvádějící
zveřejněný účet, běží nová lhůta splatnosti původní délky.

V případě, že bankovní účet Konzultanta uvedený na faktuře/ není či nebude v okamžiku uskutečnění
platby zveřejněným účtem, nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že Konzultant je nespofehtivym plátcem/
je Klient oprávněn uhradit cenu plnění v Její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou
k této platbě, uhradit za Konzultanta formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ustanoveni
§109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A SANKCE

Konzultant odpovídá za to, že záležitosti Klienta ujednané touto smlouvou bude obstarávat s odbornou
pečiv souladu s právními předpisy a podmínkami poskytovatele dotace.

Konzultant je povinen řídit se pokyny Klienta. Konzultant je povinen Klienta upozornit na nevhodnost jeho
pokynů a je oprávněn přerušit plnění smlouvy do písemného sdělení Klienta, zda na těchto pokynech trvá.
Pokud Klient setn/á na pokynech, u kterých byl upozorněn Konzultantem na jejich nevhodnost,
neodpovídá Konzultant za vady předmětu plnění způsobené použitím nevhodných pokynů Klienta.

Konzultant neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od Klienta, a
Konzultant nemohi zjistit jejich nevhodnost/ případně na ni upozornil Klienta/ ale ten na jejich pouŽttí trval.

Klient má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady
plnění. Další nároky klienta z vadného plnění poskytnutého Konzultantem vyplývají z občanského
zákoníku.

Nezaplatí-li Klient Konzultantovi včas a řádně fakturu, je povinen mu uhradit na výzvu zákonný úrok
z prodlení z částky, s jejíž úhradou Je Klienty prodlení.

Konzultant čestně prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy není podjat ve smyslu zákona. Pokud by v
průběhu zadání nastaly nové skutečnosti ve vztahu k podjatosti, zavazuje se Konzultant oznámit takové
skutečnosti ihned Klientovi. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádné změny nenastaly.

Konzultant prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má sjednáno adekvátní pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy a že toto pojištění bude
mít na vlastní náklady sjednáno po celou dobu plnění svého závazku z této smfouvy.

V případě, kdy Konzultant v rozporu s touto Smlouvou neposkytne Kiientovi Poradenské služby, je
Konzultant povinen a zavazuje se nahradit Klientovi vzniklou škodu v plné výši.

Jestliže Konzultant poruší jakoukoli povinnost podle Článku 5 této smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé
straně smluvní pokutu ve výši 15 000, - KČ za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Smluvní pokuty a úroky z prodleníjsou splatné do třiceti (30} kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění
u povinné strany,

7. 11 Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Klienta na náhradu Škody v plné výši.
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8,3

Smlouva se uzavírá na dobu realizace a udržiteJnosti projektu specifikovaného v Článku 2 této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti tato smlouva
nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv, Smluvní strany berou na vědomí a souhlasíš tím. Že tato
smlouva, včetně případných dodatků, bude uveřejněna prostřednictvím registru smiuv podle zákona c.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smtuva o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Klient.

Každá ze smluvních stran je oprávněná z důvodů uvedených v odst, 8, 4 této smlouvy od této smlouvy
písemně odstoupit s účinností od okamžiku doručení písemného oznámeni' o odstoupení od této
smlouvy druhé smluvní straně.

8. 4 Každá smluvní strana Je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud
8. 4. 1 druhá smluvní strana bude v prodlení s kteroukoli platbou nebo její částí a tato platba nebude provedena do

15 dnů od obdržení písemného oznámeni o trvajícím prodlení, nebo
8.4. 2 druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší ustanoveni této smlouvy nebo
8.4. 3 Klient nedodrží lhůtu pro poskytnutí nezbytných podkladů vydefinovaných Klientem, jak uvedeno v bodě 3.5

této smlouvy, nesplní-Ii Klient dotčenou povinnost ani na základě písemné výzvy Konzultanta v dodatečně
určené přiměřené lhůtě.

8. 5 Odstoupením od této smlouvy není dotčena účinnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně
či ve svých následcích vstoupit v účinnost při nebo po ukončení této smlouvy.

8. 6 Klient může smlouvu bez uvedení důvodů písemně vypovědět bez výpovědní doby. Není-ti ve výpovědi
uvedena pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní druhá strana dověděla nebo
mohla dovědět. Konzultant }e po nabytí účinnosti výpovědi povinen nepokračovat v činnosti, avšak má
povinnost upozornit Klienta na opatření potřebná k zabráněni hrozící škody.

8. 7 Strany této smlouvy se dohodly, že nebude-fi splněna povinnost Klienta uvedená v či. 3. 6. 4 a/nebo 3. 6.5
této smlouvy a dojde-li z tohoto důvodu k předčasnému ukončení smlouvy v souladu s bodem 8. 4 nebo
dohodou stran smlouvy, vzniká Konzultantovi nárok na úhradu odměny dle bodu 6, 1 smlouvy za
Poradenské služby ve výši příslušného podílu odpovídajícího prokázanému rozsahu skutečně
provedených Poradenských služeb Konzultantem (tj. na poměrnou část odměny odpovídající skutečně
poskytnutým službám),

8.8 Smfuvní strany přistoupí na změnu závazku plynoucích z této smlouvy v případech, kdy se po uzavření
smlouvy podstatně změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy nebo Klient vznese nové
požadavky na Konzultanta,

8. 9 K případným návrhům dodatků k této smfouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 20
kalendářních dnů od odeslání dodatku druhé smluvní straně.

9. JEDNÁNfZASMLUVNfSTRANY

9, 1 V záležitostech podle této smlouvy jsou oprávněni jednat
9. 1. 1. Za Klienta:

Adresa pro doručování:
E-mailová adresa:

Kontaktní osoba;

Tel. č.

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

9. 1. 2. Za Konzultanta:
Adresa pro doručování:
e-mailová adresa:

Kontaktní osoba:

Tel. č.

nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
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10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. 1 Klient touto smlouvou uděluje Konzultantovi plnou moc ke -všem právním jednáním, které bude
Konzultant jménem a na účet Klienta vykonávat na základě této smlouvy.

10. 2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

10. 3 Neni-li utéto smlouvě sjednáno jinak, plati pro vztahy mezi jejími smluvními stranami přislusná ustanoveni
žák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějsich předpisů,

10.4 Smluvní strany se zavazují řešit všechny spor/, které by v budoucnu mohly vzniknout z plněni na základě
této smlouvy, především smírnou cestou.

10.5 Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom nálež; každé ze smluvních stran.

10. 6 Smluvní strany se dohodly, že nemohou postoupit žádné pohledávky z této smlouvy bez souhlasu druhé
smluvní strany.

10, 7 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy právních důsledků touto smlouvou vyvolaných,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojuji vlastnoruční podpisy
svých oprávněných zástupců.

V Ostravě, dne

Za Klienta:

Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Marek Tabašek, Ph, D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

V Třinci, dne

Za Konzultanta:


