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SMLOUVA
0 pi‘epravé krve, krevnich derivétfi, zdravotnické dokumentace, rfiznych materiélfi

k vy§etfeni
uzavi‘enét v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanskjr zékonik, ve znéni pozdéjéich

pfedpisfi

Nemocnice s poliklinikou Karvinzi-Rzij, pi‘ispévkové organizace
Se sidlem Vydmuchov 399/5, Réj, 734 01 Kawiné
Zapsané v obchodnirn rejstfiku vedeném Krajskjrm soudem V Ostravé, oddil Pr, Vloika 880
Zastoupena 111g. et Ing., BC. Jii‘im Matéjem, MBAce, feditelem
Oprévnéné osoba k jedne’mi ve Vécech této smlouvy: 111g. Barbora Gilové, ekonomicky néméstek
16: 00844853
1316: C200844853
(dfile jen poskytovatel)

3

Nemocnice s poliklinikou Havii‘ov, pi‘ispévkovzi organizace
Se sidlem HavifOV—Mésto, Délnické 1132/24, PSC 736 01
Zapsané. V obchodnim rej sti‘iku vedeném Krajskjrm soudem v Ostravé, oddil PR, Vloika 899
Zastoupené: Ing. et Ing., BC. J ii‘im Matéjem, MBAce, feditelem
16:: 00844896
DIC: C200844896
(déle jen pf‘ijemce)

uzaviraji tuto
smlouvu 0 pi‘epravé krve, krevnich derivétfi, zdravotnické dokumentace,

rfiznych materifiilfi k vy§etfeni

I.
Pfedmét plnéni

1. Poskytovatel se zavazuje, 26 23 podminek niie uvedenj’rch v této smlouvé pi‘epravi ze sjednaného
mista odeslzini do sjednaného mista uréeni krev, krevni derivéty, zdravotnickou dokumentaci a rfizné
materiély k vyéeti‘eni (déle jen ,,materiél“), a to (1113 znéni Pi‘ikazu ke zdravotnimu tranSportu.

2. Pfij emce se zavazuje zaplatit poskytovateli za uskuteénénou pfepravu pf‘epravné v souladu s élénkem
IV. této smlouvy.

3. Smluvni strany se dohodly, 2e pfeprava materiéllu mfiie byti objednévéna pro dobu a nésledné
realizovéna v dobé 0d 18:00 hod. d0 6:00 hod. kaidou sobotu a nedéli v kalendéfnim tydnu a také
v totoiném éasovém rozmezi kaidy stétni a ostatni svétek definovany dle ust. §1 21 §2 zékona é.
245/2000 8b., Zékon o stétnich svétcich, 0 ostatnich svétcich, 0 vyznamnj/ch dnech a 0 dnech
pracovniho klidu, ve znéni pozdéj éich pfedpisfi.



II.
Objednévka, misto pi‘evzeti a misto uréeni

1. Zévazek pi‘epravit materiél vznikzi uéinénim objednévky ze strany pi‘ij emce Vfiéi poskytovateli.

2. Objednévku je 11102110 uéinit pisemné, telefonicky nebo jinjlm vhodnjwm zpfisobem.

3. Ridié realizujici pi‘epravu nebo jinjz zainteresovany’r zdravotnicky pracovnik (déle jen osoba
,,zaji§t’ujici pi‘epravu“), jemuZ byl sdélen obsah objednévky, vyplni V souladu s jejim obsahem Pfikaz
ke zdravotnimu transportu, ve kterém zejména uvede v oddile ,,Odkud“ misto odesléni materiélu a
v oddile ,,Kam“ misto jeho uréem'. Mistem odesléni materiélu se rozumi misto skuteéného pi‘evzeti
materie’ilu osobou zaji‘s’t’ujici pi‘epravu k pf'epravé. Mistem uréeni je adresa uvedenéi v Pf'ikazu ke
zdravotnimu transportu. Pf‘ikaz ke zdravotnimu transportu tvoi‘i p‘filohu (‘5. 1 této smlouvy.

v III.
Cas plnéni

1. Poskytovatel se zavazuje uskuteénit pfepravu materizilu do mista uréeni d0 tf‘i hodin 0d nahlééeni
obj ednéwky poskytovateli pi’1’j emcem.

IV.
Pfepravné

1. Pfepravné se sjednévé dohodou ve vyéi 30,- K5 za kaidy ujet)? km, Véetné 21 % DPH. Prévo
poskytovatele na pi‘epravné vzniké. vyjezdem vozidla uréeného kpi‘epravé materiélu ze zékladny
poskytovatele.

2. Pokud by posky’tovatel nemohl pf‘epravu matefiélu dokonéit p10 skuteénosti, za které neodpovidé, 11121
neirok 11a pomémou (East pf'epravného s p‘f‘ihlédnutim k pfepravé jii uskuteénéné.

3. Pi‘epravné bude uhrazeno na zékladé faktury vystavené poskytovatelem p0 provedeni pf‘epravy.
Splatnost faktury si smluvni strany ujednaly d0 14 dnfi ode dne jejiho vystaveni. K vystavené faktufe
bude pfipojen Pi‘ikaz ke zdravotnimu transportu.

V.
Podminky pi‘epravy

1. Smluvni strany se dohodly, 26 2a pf'ipravu materiélu k naloieni k pfepravé v dobé vyslémi poiadavku
o pfepravu, odpovidé vidy ta smluvni strana, z jejihoi pracoviété H16 1991 material pfepravovén.
Materiél musi byt zabalen, uchovéln a zajiétén tak, aby ned0§lo k jeho poékozeni béhem naloieni,
pfepravy a pi‘i pfedéni.

2. Poskytovatel zajisti pi‘i pfevzeti materizilu k dopravé néleiitosti na dopravnim listu prokazujici
pi‘evzeti materiélu, uvedeni mista 11166111, identifikaci Oprévnéného pi‘ijemce resp. odpovédnou osobu
za pf‘ij emce pi‘ebirajici materiél tzn. v§e potf'ebné pro zajiéténi zdérného prfibéhu pi‘epravy.

3. Pf'ijemce j e povinen poskytnout poskytovateli sprévné fidaje 0 pi‘epravované zésilce a jeji povaze.



4. Poskytovatel je povinen provést pfepravu materiélu d0 mista uréeni sodbornou péc‘fi a vydat ji
oprévnénému pfijemci spotvrzenim pfedéni na kopii dopravniho listu nebo oproti podpisu na
,,Pi‘1’kazu ke zdravotnimu transportu“.

5. Odpovédnost za pi‘ipadnou ékodu n3. pi‘epravovaném materiélu, které vznikne vdobé 0d jejiho
pi‘evzeti poskytovatelem do jejiho vydéni sjednanému pfijemci, se fidi ustanovenimi § 2566 3 115131.
zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku.

VII

wéreéné ujednéni

1. Pokud vtéto smlouvé neni stanoveno jinak, Hdi se prévni vztahy zm’ vyplyvajici pi‘isluénjimi
ustanovenimi zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zétkoniku. Smlouva 111026 by“: zménéna nebo
doplnéna pouze pisemnjrm dodatkem podepsany'rm obéma smluvnimi stranami.

2. Smlouva se uzaviré na dobu uréitou do 31. 12. 2018. Jednostranné lze smlouvu zruéit s jednomésiéni
vypovédni lhfitou, které zaéne plynout prvnim dnem mésice nésledujiciho p0 doméeni pisemné
vypovédL

3. Smlouva je vypracovéna ve dvou stejmpisech, z nichi kaidé strana obdrii p0 jednom vyhotoveni.
Smlouva nabjrvé platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, a L'léinnosti uvei‘ejnénim
v Registru smluv dle Zékona é. 340/2015 Sb... 0 registru smluv, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.
Smluvni strany prohlaéuji, ie podle této smlouvy postupuji 0d 1. 1. 2018, tedy jejich vzéjemny vztah
se v dobé 0d 1. 1. 2018 do nabyti platnosti a L’léinnosti smlouvy fidil stejnymi prévy a povinnostmi,
jako jsou préva a povinnosti uvedené V této smlouvé.
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