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Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem Zlín, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 76001 
IČ: 62182137 
jednající panem JUDr. Josefem Valentou, ředitelem 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném K.rajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278 

(dále téžjen "objednatel'? 

Mgr. Michal Chmelař, 
se sídlem Bystřička 169, PSČ 756 24, 
IČ: 69211736 

(dále téžjen ''poskytovatel'? 

uzavírají podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto 

Rámcovou smlouvu o poskytování služeb v oblasti administrace veřeiných 
zakázek 

1. · Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků průzkumu trhu pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu provedeného podle vnitřního předpisu mandanta č. 01-21-00-S-Ř (č. zakázky 
VZ/2022/2/07) a v souladu s nabídkou mandatáře podanou v rámci tohoto průzkumu trhu. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli na základě jednotlivých objednávek 
objednatele následující služby: 

a) ústní a telefonické poradenství v oblasti veřejných zakázek k jednotlivým dílčím 
otázkám v rozsahu určeném objednatelem, metodická podpora v oblasti veřejných 
zakázek 

b) kontrola, ověřování správnosti a případné úpravy zadávací dokumentace a postupu u 
veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 1 mil. Kč bez DPH 
zadávaných objednatelem podle směrnice Zadávání veřejných zakázek 
administrovaných organizacemi kraje vydané Zlínským krajem pod id. znakem 
SM/25/05/18, kontrola a případné úpravy dalších dokumentů vyhotovovaných 
v souvislosti s těmito veřejnými zakázkami malého rozsahu zadávanými objednatelem 

c) kompletní zpracování úkonů v průběhu zadávacího řízení a při vyhodnocení nabídek 
v zadávacích řízeních ohledně veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních, bez 
přijímání a odesílání pošty v rámci zadávacího řízení a v souvislosti s ním, včetně 
konzultace při přezkoumání případných námitek neúspěšných uchazečů, příprava 

rozhodnutí o námitkách, s možným zastupováním v případném řízení před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže. 

Smlouva se vztahuje pouze na účastníky označené ve smlouvě, nikoliv na dceřiné či jiné 
podřízené čij inak spřízněné subjekty. 

Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli veškerou potřebnou součinnost při poskytování 
služby podle této smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu služby, zejména, nikoliv však výlučně, 
dodávat poskytovateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu podklady ke konzultacím, 
aktivně se účastnit konzultací, sdělovat poskytovateli řádně a včas údaje o členech a 
náhradnících komise podle zákona č. 134/2016 Sb., pokud je ustanovena atd. Objednatel bude 



postupovat pouze v souladu s pokyny poskytovatele a nebude v žádné věci, která je předmětem 
služby, činit úkony samostatně bez konzultace s poskytovatelem. 

3. Smluvní strany se dohodly na této smluvní odměně: 
a) za služby uvedené v článku 2, písm. b) této smlouvy se sjednává odměna ve výši 

3.600,- Kč bez DPH za každou veřejnou zakázku malého rozsahu; 
b) za služby uvedené v článku 2, písm. c) této smlouvy se sjednává odměna 

- ve výši 18. 750,- Kč bez DPH za každou veřejnou zakázku zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, řízení pro zadání veřejné zakázky ve 
zjednodušeném režimu nebo v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 
134/2016 Sb., 
- ve výši 37.500,- Kč bez DPH za každou veřejnou zakázku zadávanou v 
otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. 

K těmto částkám bude po splnění zákonných podmínek připočtena DPH podle aktuálně 
účinných právních předpisů. 

Za služby uvedené v článku 2, písm. a) smlouvy nebude poskytovatel účtovat odměnu. 

4. Dohodnutá odměna podle článku 3, písm. a) smlouvy bude uhrazena vždy do 14 dnů 
ode dne doručení faktury objednateli, přičemž faktura bude vystavena po uzavření smlouvy na 
plnění příslušné veřejné zakázky nebo po zrušení výběrového řízení. 
Dohodnutá odměna podle článku 3, písm. b) smlouvy bude uhrazena vždy takto: 
a) část odměny v částce odpovídající jedné polovině celkové odměny za danou veřejnou 

zakázku vždy do 14 dnů ode dne doručení první faktury objednateli, přičemž první faktura 
bude vystavena po odeslání výzev k podání nabídek nebo po odeslání oznámení o zahájení 
zadávacího řízení ke zveřejnění; 

b) druhá zbývající část odměny do 14 dnů ode dne doručení konečné faktury objednateli, 
přičemž konečná faktura bude vystavena po uzavření smlouvy na plnění příslušné veřejné 
zakázky nebo zrušení zadávacího řízení. 

Pokud nebude odměna/náhrada nákladů včas uhrazena, poskytovatel projedná s objednatelem 
zjednání nápravy a v případě trvajícího prodlení je oprávněn službu dále neposkytovat. 

5. Tato smlouva se sjednává na dobu dvou let, s účinností ode dne 1.7.2022. Kterákoliv ze 
smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpovědní doba se sjednává v délce 3 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

6. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně přečetly, a že ji uzavřely o své svobodné 
vůli a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

Zlín, dne 15.6k , .° il a ._..._ " J I I • • 

Objednatel Poskytovatel 
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