
 

Institut klinické a experimentální medicíny

IČ: 00023001 DIČ: c200023001

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

zastoupen: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

(dále jen IKEM)

AGROFERT, a.s.

|č: 26185610 DIČ: C22618561O

se sídlem Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4

zastoupena:

Ing. Josefem Mrázem, místopředsedou představenstva

Ing. Petrou Procházkovou, členkou představenstva

(dále jen objednatel)

Smlouva o provádění lékařských prohlídek zaměstnanců

|.

Preambule

1. IKEM tímto prohlašuje, že je autorizován k provádění lékařských prohlídek vymezených v čl.

|| odst. 1 této smlouvy a že má zájem tyto lékařské prohlídky provádět ve prospěch a dle

potřeb objednatele, a to vždy po vzájemné domluvě.

2. Objednatel má zájem o předmětné služby poskytované IKEM a bude v tomto smyslu

instruovat své zaměstnance určené k těmto lékařským prohlídkám.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provádění dvou typů lékařských prohlídek pro určené

zaměstnance objednatele. Tyto lékařské prohlídky budou zaměřeny na zdravotní stav

určených zaměstnanců objednatele a budou prováděny prostřednictvím Pracoviště

preventivní kardiologie IKEM. Konkrétní obsah obou těchto typů lékařských prohlídek bude

specifikován v příloze této smlouvy.

2. Za služby uvedené vpředchozím odstavci uhradí objednatel IKEM cenu ve výši a za

podmínek uvedených v čl. V této smlouvy.

3. Celkový počet určených zaměstnanců objednatele, kteří absolvují lékařskou prohlídku na

základě této smlouvy, bude maximálně 150 (slovy: jedno sto padesát).

Ill.

Závazky smluvních stran

1. IKEM se zavazuje poskytovat předmětné lékařské prohlídky vrozsahu a dle vzájemné

domluvy s objednatelem a to v nejvyšší možné kvalitě.

 



2.

Objednatel se zavazuje plánovat a v součinnosti s IKEM realizovat lékařské prohlídky svých

určených zaměstnanců tak, aby nebyl narušován běžný chod IKEM a za realizované lékařské

prohlídky uhradit IKEM příslušné částky v souladu s čl. V této smlouvy.

Objednatel se zavazuje vyvinout a udržovat maximální možnou součinnost s IKEM,

informovat IKEM o nových skutečnostech mající vliv na poskytování lékařských prohlídek

dle této smlouvy.

Pokud budou IKEM bránit jakékoliv okolnosti v poskytování lékařských prohlídek vtéto

smlouvě uvedených, zavazuje se IKEM bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

IKEM se zavazuje lékařské prohlídky realizovat vždy v 1 den, který bude dopředu stanoven

a to na základě předchozí objednávky v objednací lhůtě nejméně 3 týdny předem.

IV.

Mlčenlivost

Obě smluvní strany se zavazují vrámci této smlouvy a to i po ukončení její platnosti

zachovávat absolutní mlčenlivost vůči třetím osobám o této smlouvě a o jejím obsahu,

zejména ve smyslu ochrany osobních údajů, pokud tato mlčenlivost není vyloučena

příslušnými právními předpisy České republiky či není vyloučena jinými zjevnými

okolnostmi např. vyšší mocí. Vtakových případech má smluvní strana povinnost

bezodkladně informovat druhou smluvní stranu o porušení nebo existenci okolnosti

směřující k porušení závazku mlčenlivosti. K tomu je povinna tato smluvní strana předložit

druhé smluvní straně příslušné důkazy o tom, že nebylo možné tomuto porušení

mlčenlivosti zabránit.

Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje, zprostí—li písemně smluvní strana druhou smluvní

stranu mlčenlivosti ohledně vymezených informací týkajících se té konkrétní smluvní

strany.

V.

Platební podmínky

Na základě této smlouvy bude IKEM poskytovat 2 typy lékařských prohlídek:

a. lékařská prohlídka TYP 1 — částka ve výši 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce korun

českých) za 1 (jednu) provedenou lékařskou prohlídku určeného

zaměstnance objednatele v rozsahu dle přílohy č. 1

b. lékařská prohlídka TYP 2 — částka ve výši 8.000,-Kč (slovy: osm tisíc korun

českých) za 1 (jednu) provedenou lékařskou prohlídku určeného

zaměstnance objednatele v rozsahu dle přílohy č. 1

K výše uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty dle příslušných

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Smluvní strany ujednávají, že výše uvedené paušální částky zahrnují veškeré náklady IKEM

spojené s jejich provedením a že takové náklady tedy nebudou objednateli ze strany IKEM

samostatně účtovány.

Za lékařské prohlídky provedené dle této smlouvy uhradí objednatel IKEM příslušnou

částku na účet uvedený vjednotlivých kvartálních fakturách na základě těchto faktur



(daňových dokladů) vystavených IKEM a zaslaných na adresu objednatele uvedenou

v záhlavítéto smlouvy. Přílohou fakturyje vždy přehled fakturovaných lékařských prohlídek

(druh prohlídky —TYP 1 nebo TYP 2, datum provedení prohlídky, sazba).

3. Splatnost výše uvedených fakturje 14 dnů od jejich doručení objednateli.

4. Fakturyjsou považovány za uhrazené dnem připsání příslušné částky na účet IKEM uvedený

v příslušné faktuře.

5. V případě prodlení s hrazením faktur je IKEM oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné

výši, a to až do doby uhrazení faktury na účet IKEM uvedený v příslušné faktuře.

VI.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.3.2017 do 31.12.2017.

2. Smlouvu lze ménit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma

smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, a to po jednom stejnopise pro každou

smluvní stranu.

4. Smlouvu může jakákoliv smluvní strana písemně vypovědět a to i bez udání důvodu

s výpovědní dobou 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet prvním dnem následujícího

kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu lze

také ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Obě smluvní strany této smlouvy prohlašují, že ujednání v ní uvedená odpovídají jejich

pravé a svobodné vůli a současně prohlašují, že tato smlouva není uzavírána v tísni, ani za

jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Podrobná specifikace lékařských prohlídek —TYP 1 a TYP 2

  
 

V Praze dne . V Praze dne 1. 3. 2017

MUDr. Aleš Herman, Ph.D. Egg-4Josef Mráz

ředitel IKEM Isfopředseda představenstva

 

Ing. Petra Procházková

členka představenstva


