SMLOUVA
o provádění sterilizace
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava, PSČ 746 01
Zastoupená MUDr.Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
IČO 47813750
Zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr,
vložka 924
dále jen zhotovitel
a
Jméno
Adresa
IČO
fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona
o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku
dále jen objednatel
Výše uvedené smluvní strany touto smlouvou sjednávají vzájemné podmínky, práva a
povinnosti při zajišťování a provádění sterilizace materiálu.

I.

Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět sterilizaci materiálu,
který je vlastnictvím objednatele.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a na požadované profesionální
úrovni. Dokončené dílo bude předáno objednateli v obalu, který odpovídá
hygienickým předpisům na úseku sterilizace o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Součástí předmětu smlouvy není doprava zdravotnického materiálu do místa sídla
objednatele.

II.

Doba a místo plnění
Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění podle této smlouvy do pěti pracovních dnů
ode dne doručení požadavku objednatele.
Objednatel je povinen doručit materiál určený ke sterilizaci do sídla zhotovitele a to
na své náklady.
Zhotovitel je povinen odevzdat řádně provedené dílo ve sjednaném termínu a
v místě svého sídla, pokud se strany nedohodnou jinak.
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III.

Cena plnění
Za provedené dílo náleží zhotoviteli úhrada sjednána podle ceníku prací, materiálu a
výkonu, který je součástí této smlouvy. Cena díla je stanovena dle zákona č.
526/1990 Sb. o cenách, dohodou. V případě, že dojde ke zdražení energií, materiálu
a ostatních nákladů, které zhotovitel při plnění smlouvy spotřebovává, může být cena
zhotovitelem zvýšena s tím, že o upravené ceně bude objednatel informován se 7
denním předstihem formou ceníku platného pro příslušné období. Objednatel se
zavazuje tuto upravenou cenu akceptovat.
Cena za dílo je splatná na základě faktur čtvrtletně vystavených zhotovitelem a to
vždy do 15. kalendářního dne na účet zhotovitele o data odeslání faktury. Splatnost
faktury je 30 dní od data jejího doručení. V případě prodlení s placením ceny za dílo
se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje přebírat věci k úpravě na dohodnutém místě a po
provedení vrátit dílo zpět řádně a ve smluvené době. Dohodnutým místem převzetí a
zpětného předání díla je oddělení centrální sterilizace.
2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně, způsobem obvyklým pro
zpracované předměty a materiál. V případě zvláštních požadavků objednatele na
postup při zhotovení díla, předá tyto požadavky objednateli písemně spolu
s materiálem ke zpracování.
3. Zhotovitel odpovídá za věci převzaté k úpravě a zavazuje se provádět úpravu
způsobem obvyklým tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo znehodnocení
nesprávným sterilizačním postupem nebo jinou neodbornou manipulací.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na
nevhodnost jím požadovaného způsobu sterilizace. V případě, že objednatel trvá na
svých dispozicích, které jsou v rozporu s obecně závaznými předpisy pro provádění
sterilizace je zhotovitel oprávněný odmítnout provést dílo. Zhotovitel je oprávněný
odmítnout provést dílo i v takovém případě, kdy mu jsou k úpravě předány věci
napadené rzí, či jinak poškozené.

V.

Sankce za porušení smluvních povinností
1. V případě prodlení zhotovitele s odevzdáním díla je objednatel oprávněný
požadovat úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud objednatel neodebral dílo ve sjednaném termínu
nebo neumožnil jeho předání ve sjednané době a na sjednaném místě.
3. Odběratel je v prodlení, neodebral-li dílo nebo neumožnil-li jeho předání ve
sjednaném termínu a na sjednaném místě. V případě prodlení s převzetím díla účtuje
zhotovitel objednateli skladné ve výši 10 Kč za každý započatý den počínaje dnem
následujícím po sjednaném dni odběru.
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VI.

Závěrečná ustanovení
1.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem nabytí účinnosti smlouvy. Tato smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou.
2.
Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek,
a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Právní vztahy touto
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanovením občanského zákoníku v
platném znění (dále jen „NOZ“). Dojde-li k jakémukoli výkladovému sporu ohledně
ustanovení uvedených v této smlouvě, má vždy přednost ustanovení tohoto
odstavce, případně výklad souladný s těmito ustanoveními.
4.
Smluvní strany společně prohlašují, že touto smlouvou upravují komplexně a
úplně svá vzájemná práva a povinnosti. Pro výklad této smlouvy, resp. pro stanovení
práv a povinností smluvních stran týkajících se této smlouvy proto smluvní strany
vylučují použití jakýchkoli dokumentů výslovně neuvedených v této smlouvě, včetně
korespondence smluvních stran předcházející uzavření této smlouvy, či případné
předchozí praxe smluvních stran. Smluvní strany tuto smlouvu rovněž dříve
neuzavřely v jiné než písemné formě.
5.
Jestliže některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným (či
zdánlivým) nebo se stane ve vztahu smluvních stran jinak neúčinným, neznamená
neplatnost (či zdánlivost) ani neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost (či zdánlivost)
ani neúčinnost této smlouvy jako celku ani jednotlivých jejích jiných ustanovení,
pokud lze takové neplatné (resp. zdánlivé) či neúčinné ustanovení oddělit v souladu
se zákonem od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bez
zbytečného odkladu poté, co důvod takovéto neplatnosti (resp. zdánlivosti) či
neúčinnosti zjistí, nahradí na základě vzájemných jednání zahájených kteroukoli z
nich takovéto neplatné (či zdánlivé) nebo neúčinné ustanovení jiným platným a
účinným ustanovením, které bude nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního
neplatného (resp. zdánlivého) či neúčinného ustanovení.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si toto znění smlouvy přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Autentičnost této smlouvy potvrzují obě smluvní strany svým podpisem.
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8. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, s platností originálu, přičemž
každá z obou smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
V ………………..

V Opavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………..

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
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