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pŘítottl č.3, příkozu ministro é.20/2012, Resoriníprovidlo pro Resortnísystém
centrolizovoného zodóvóní veřejných zokózek
číslosmlouvy Centrólního zodovotele 20
Číslosmlouvy Pověřujícího zodovotele

Smlouvo o cenlrqlizovoném zodóní veřejné zokózky
Českó repubIiko - Ministersfuo zdrovoiniclví
se sídlem Polockého nóměsŤí 37514,l28 0l Proho 2
lČo:oo02434l
Jednojícíno zóklodě plné moci ministro zdrovotnicŤví:
JUDr. Morcelo RohlíkovÓ, vedoucí oddělení veřejných zakózek MZ ČR
bonkovní spojení: ČNg. e . Účtu: 2528001/0710
e-moil : Morcelo. Rohlikovo@mzcr.cz
(dÓle jen joko ,,Centrólní zodovolel")
no stroně jedné
o

Psychiolrickó léěebno v Kroměříži
se sídlem Hovlíčkovol2ó5,7ó7 40 KroměříŽ
lČo: 005ó79 i 4
DlČ: CZ00567914
Jednojící: MUDr. Petr MoŽný, ředilel
bonkovníspojení: KB KroměřŽ, č. Účtu: 8328530247/0l00
e-moil: moznyp@plkm.cz. Íox:573 330 ó30
{dÓle jen,,Pověřující zodovotel")

no stroně druhé

uzavírqív soulodu s usŤ. $ 5l zÓkono Č. 4oll9ó4 sb., občonský zÓkoník, ve znění pozdějších
předpisů (dóle jen ,,občonský zÓkoník") o ust. $ 3 odsŤ. l zÓkono č. 137 /2006 Sb., o veřejných
zokózkÓch. ve znění pozdějšíchpředpisů (dóle jen ,,zÓkon"). futo smlouvu o centrolizovoném
zodÓvóní (dÓle toké ,,Smlouvo").
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t.

Preombule
l. CentrÓlní zodovotel je dle zókono č. 2/19ó9 sb.. o zřízeníministerstev o jiných Ústředních
orgÓnů stÓtní spróvy Českérepubliky. ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgÓnem
stÓtní spróvy pro Českó republiko _ Ministerstvo zdrovotnictví.

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. učinil dne 28. 6. 2012 rozhodnuŤí Č.20/2012. ResorŤní
providlo pro Resoriní systém centrolizovoného zodóvóní veřejných zakÓzek, (dÓle jen
,,RozhodnuŤí ministro"), kŤeým ustovil systém centrolizovoného zodÓvÓní. Podmínkou

2. MinisŤr

reolizoce systému centrolizovoného zodóvÓní je uzovření této Smlouvy.
3.

Smluvní strony si přejí v soulodu s $ 3 zókono vymezit v této Smlouvě vzÓjemnó prÓvo o
povinnosŤi v souvislosti s centrolizovoným zodÓvóním.
il.

Předměř o Úče!smlouvy

l. Předmětem této Smlouvy je Úprovo prÓv o povinností Centrólního zodovoŤele o
Pověřujících zodovotelŮ k třetím osobÓm o k sobě novzójem v souvislosti s reolizocí systému
centrolizovoného zodÓv oní.
2.

J.

4.

Předmětem veřejných zokÓzek zodóvoných v sysŤému centrolizovoného zodóvÓní je
nókup povinných koŤegorií komodit specifikovoných v příloze Č. l této smlouvy.
Centrólní zodovotel bude provÓděŤ ve smyslu $ 3 odst. l písm. b) zÓkono svým jménem,
no Účet svůjo všech Pověřujících zodovotelů zodóvocířízení k veřejným zokózkóm,jejíchŽ
předmět je vymezen v čl. ll. odsÍ. 2 téÍoSmlouvy.

CenŤrÓlní zodovotel bude no zóklodě provedeného zodóvocího řízení uzovírot
s dodovoŤeli rÓmcové smlouvy o plnění' které je předmětem této Smlouvy dle čl. ll. odst.
2. ProvÓděcí smlouvy všok budou s dodovoŤeli uzovírot Pověřující zodovoŤelé.
1il.

Próvo o povinnostismluvních slron

l.

CentrÓlní zodovotel uveřejní o bude po dobu trvÓní této Smlouvy sprovovot zÓklodní
informoce o systému cenÍrolizovoného zodóvóní no odrese svých internetových strónek.
Zóklodní informoce zohrnují zejméno :

o)
b)

identifikoční Údoje CentrÓlního zodovotele o Pověřujících zodovotelů,

dokumenty vymezující providlo systému centrolizovoného zodóvÓní, provomoci o
odpovědnosŤi ÚčostníkŮ cenŤrolizovoného zodóvÓní. Jde zejméno o tuŤo Smlouvu,
rÓmcové o dolšísmlouvy uzovřené no zóklodě centrolÍzovoného zadóvóní,
provóděcí smlouvy, přípodnépostupy centrolizovoného zodóvóní vydoné

cenŤrólním zodovotelem otd. Pokud některé skutečnosti obsoŽené V
dokumentech splňují svým chorokterem vymezení obchodního iojemství dle
zvlÓšŤního prÓvního předpÍsu. není centrÓlní zodovotel povinen tyio skutečnosti
uveřejňovo1,
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c)
2.

3.

4.

5.
ó.

7.

B.

koŽdoročnízpróvy o hodnocení systému cenŤrolizovoného zodÓvóní.

o rozsohu jednotlivých veřejných zokÓzekje Centrólní zodovotel
povinen vychÓzet z Údojů, které mu pro Účely provedení jednotlivých zodÓvocích řízení
poskyŤnou Pověřující zodovotelé o z vlostních potřeb Centrólního zodovotele'
Při sŤonovení předmětu

CentrÓlní zodovoŤel je povinen stonoviŤ rozsoh jednotlivých zokÓzek Íok, oby byl
dostoŤečný pro uspokojení potřeb všech dotčených Pověřujících zodovotelŮ
s pňhlédnutím k moŽným změnÓm v průběhu reolizoce plnění.
Pověřující zodovotel je povinen ve lhůtě stonovené Centrólním zodovoŤelem sdělit
CentrÓlnímu zodovoteli veškeréskutečnosti nutné pro řÓdné fungovÓní cenŤrolizovoného
zodóvÓní, o to zejméno relevonŤní informoce potřebné ke specifikoci zodÓvocích
podmínek.
Pověřující zodovoÍel je povinen ve lhůtě sŤonovené CentrÓlním zodovotelem sdělít
CentrÓlnímu zodovoteli veškeréskutečnosŤi nutné k poskyŤnutí dodoŤečných informocí
dle $ 49 zÓkono.

CentrÓlní zodovotel je oprÓvněn vyvŽíI doŤo o informoce předonó pověřujícími
zodovoteli pouze pro výkon činnostícentrolizovoného zodÓvóní. jeŽ jsou Uproveny v této
Smlouvě o v Providlech o cenŤrolizovoném zodóvÓní.
Pověřující zodovoŤelje povinen poskytnouŤ CenŤrólnímu zodovoteli součinnost potřebnou
k reolizoci prohlídky místo plnění, pokud je v zodóvocím řízenínutnó.

CentrÓlní zodovotel mŮŽe reolizovot zodÓvocí řízeníi jen pro některé Pověřující
zodovotele, kteří jsou sŤronomi uzovřené Smlouvy mezi Centrólním zodovotelem o

jednoŤlivými pověřujícími zodovoteli.
9.

10.

il.

Pověřující zodovotelé' ijen někteří z nich, jsou opróvněni vyzvoŤ CentrÓlnÍho zodovotele,
oby učinil kroky nutné pro příprovu zodóvocího řÍzení o zohójil zodÓvocí tízení,pokud jim
vznikne potřebo plnění zohrnuŤého do centrolizovoného zodóvÓní. Pověřující zodovotel je
povinen vyzvoŤ Centrólního zodovotele dle předchozí véty v dostotečnémpředstihu před
nuŤností plnění tok, oby bylo moŽné s přihlédnutím k potřebóm osiotních Pověřujících
zodovo tel ů reo lizovo t po třičnézo dóvocí íuení.

Joko zodovoŤel ve smyslu zókono vystupuje v jednotlivých zodÓvocích řÍzeních CentrÓlní
zod<rvotel, kteý v soulodu s usŤonovením $ 3 odsŤ. 2 zókono postupuje podle providel pro
veřejné zodovotele.
Centrólní zodovoiel se zovozuje provésf zodóvocířízeníoŽ po výběr nejvhodnější nobídky,
jeho oznómení o uplynutílhůty,po kterou nelze podle zókono uzovříŤ smlouvu. o připrovit
Pověřujícím zodovotelŮm k podpisu smlouvu o plnění veřejné zakÓzky s dodovotelem
nejpozději do 30 dnů ode dne' kdy morně uplyne dobo pro podóní nÓmitek uchozeče
proŤi Rozhodnutí. Pověřující zodovoŤel je poté povinen uzovřít smlouvu s dodovotelem
podle ustonovení $ 82 odst' 2 zókono o uzovření smlouvy spolu s poskytnutím jejího
stejnopisu oznómit Centrólnímu zodovoteli neprodleně tok, oby CenŤrÓlní zodovotel mohl
v zÓkonných lhŮtÓch dokončiŤveškeréÚkony v zodÓvocím řízení.

l2. Centrólní zodovotel je povinen vynoklÓdot prostředky spojené s provÓděním zodÓvocích
řízenío zodóvÓním veřejných zokózek vŽdy hospodórným, efektivním o Účelným
způsobem.
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13.

Pokud bude při zodÓvÓní veřejné zakózky porušen zókon. odpovídó zo porušení zÓkono
Centrólní zodovotel. Toto neplotí. pokud došlo k porušení zÓkono jednÓním či
opomenutím Pověřujícího zodovoÍele, no jehoŽ Účet bylo veřejnó zqkózko zodóvóno.

14. Pokud Pověřující zodovotel, no jehož Účet je veřejnÓ zokózko zodÓvÓno.

poruší zókon o
plnění veřejné zokÓzky, jsou si

toto porušení zókono se projeví oŽ po uzovření smlouvy o
dotčený Pověřující zodovotel o CentrÓlní zodovotel povinni novzÓjem poskytnout
součinnost při komunikocis orgónem dohledu nebo soudu, o to i v přípodech, kdy se tyto
orgÓny obrÓií pouze no jednoho z nich. V přípodě neposkytnutí součinnosti mó sŤrono.
kterÓ je povinno součinnosŤpodle tohoto odstovce poskytnout, povinnost nohrodit
přípodně vzniklou škodu.

15.

Pověřující zodovo1el je povinen dodžovoŤ mlčenlivost, o to ve vztohu ke všem dotŮm o
informocím, které se dozví od CentrÓlního zodovotele o které nejsou určeny k uveřejnění.
tv.

Dobo lrvóní smlouvy
t.

Smlouvo se uzovíró no dobu neurčitou.

2.

Smlouvo je ÚčinnÓ podpisem CentrÓlního zodovoŤele o pověřujícího zodovotele.

3.

Toto Smlouvo zonikÓ dohodou smluvních stron nebo výpovědí CentrÓlního zodovotele
vůčiPověřujícímu zodovoteli, s nímŽ je uzovřeno toto Smlouvo.

4.

Výpovědí Pověřujícím zodovotelem zonikÓ toto Smlouvo vŽdy vŮči tomu Pověřujícímu
zodovoteli, kteý výpověd' podó.

5.

Výpověď můŽe být smluvními sŤronomi podÓno v dŮsledku tokové změny okolnosŤí stojící
vně volní moŽnostÍsmluvních stron. jeŽ činíexistenci této Smlouvy neslučitelnou s nostolými
okolnosŤmi. o to pouze do doby zohÓjení zodÓvocíh o íízení.

6.

Výpovědním důvodem mohou býŤ pouze skutečnosti, kŤeré nejsou zodovotelé schopni
ovlivniŤ.

7.

Výpovědní lhŮto číníŤři měsíce ode dne jejího doručenídruhé smluvní stroně.
V.

Nóklody zodóvocíh o íízení

l.

Smluvnístrony se dohodly, Že nóklody vzníklézodovoteli vůčitřetím osobÓm Účostnícímse
no zodÓvóní veřejné zokózky budou CentrÓlnímu zodovoteli hrozeny Pověřujícími
zodovoŤeli v poměru předpoklÓdoné hodnoty jimi poptÓvoné (čÓsti) veřejné zokózky no
celkové předpoklódoné hodnoŤě veřejné zokÓzky zodÓvoné CenŤrólním zodovotelem.

2.

Nóklody spojené s poskytnutím informocí podle čl.lll. odst. 4. a 5. této Smlouvy o
poskytnutím jokékoli dolšísoučinnosŤi podle čl. lll. této Smlouvy nese koŽdý Pověřující
zodovotel v rozsohu svých povinností dle iéto Smlouvy.

3.

Nóklody spojené s výkonem funkce centrÓlního zodovotele hrodí centrólní zodovotel.
Veškerédolšínóklody spojené s provÓděním zodóvocích řízenío zodóvÓním veřejných
zokÓzek centrÓlním zodovoÍelem budou centrólnímu zodovoŤeli hrozeny pověřujícími

4ló

zodovoteli v poměru předpoklÓdoné hodnoty jimi poptÓvoné (čÓsti) veřejné zokózky no
celkové předpoklódoné hodnotě veřejné zokÓzky zodÓvoné centrólním zodovotelem.
vt.

odpovědnosl zo centrolizovoné zodóvóní

.

Dojde-li pň provódění zodóvocích řízenío zodóvóní veřejných zokÓzek dle této Smlouvy k
porušení zókono ze strony Centrólního zodovotele, odpovídÓ zo Ťokové porušení
Centrólnízodovotel, ledoŽe k tokovému porušenízÓkono došlo jednóním či opomenutím
Pověřujícího zodovotele.

2.

Centrólnízodovotel je povinen ve smyslu s l55 zÓkono řódně uchovÓvoi dokumentocÍ
souvisejícís provóděním zodóvocích Yízenía zodóvÓním veřejných zokÓzek dle této

]

Smlouvy.
VII.

Sonkce

l. V přípodě, Že no zóklodě zovinění Pověřujícího zodovotele dojde ke zmoření zodóvocího
Yízení,je tento Pověřující zodovoŤel povinen uhrodit Centrólnímu zodovoteli veškeré
nÓklody o škodu. které mu vznÍkly pň reolizocizodóvocího řÍzení.
2.

V přípodě, Že no zóklodě zovinění CentrÓlního zodovotele dojde ke zmoření zodóvocího
Ťízení,jeCentrólnízodovotel povinen uhrodit veškeré nóklody o škodu, které mu vznikly
při reolizoci zodóvocího řízení. sóm.

vill.
Zóvěrečnó uslonovení
l

.

2.

Účostníci Smlouvy se zovozují řešit přípodné spory dohodou.
TuŤo Smlouvu

je moŽno měnit pouze písemnou dohodou všech siron. o

Ťo ve formě

číslovonýchdodotkŮ.

K této Smlouvě mŮŽe dodotečně pfisŤoupiŤ zodovotel, kteý dosud nebyl ÚčosŤníkem
Smlouvy, ovšok pouze tehdy. pokud přisŤoupením nového zodovotele nebudou porušeny
próvní předpisy. Pňstoupení nového zodovoŤele k této Smlouvě nepodléhó souhlosu
Pověřujících zodovoŤelŮ. kteří jsou sŤronomi téÍoSmlouvy.
4.

UkončeníSmlouvy ze strony kteréhokoli Pověřujícího zodovotele nemÓ vliv no ploŤnost o
trvÓní Smluv o centrólním zodóvóní veřejných zokózek pro ostoŤní ÚčosŤníky,jsou-li tyŤo
Smlouvy uzovřeny s olespoň dvěmi Pověřujícími zodovoteli.

5.

Nostonou-|i důvody ke zrušení zodóvocíhořízení podle $ 84 zókono' CenŤrólní zodovotel
zruší($ 84 odsŤ. 1 zókono) nebo mŮŽe zrušit ($ 84 odsŤ. 2,3 a 4 zÓkono) zodóvocíÍízeníno

veřejnou zokózku. Zrušenízodóvocího Íízeníneodklodně písemně oznómí všem
Pověřujícím zodovotelům.
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6.

Zónikem této Smlouvy není dotčeno odpovědnost jednotlivých
povinnost součinnosti podle čl. lll. odst. l5.

7.

Toto Smlouvo je vyhotoveno v počtu 3 stejnopisŮ s plotností originÓlu. Po podpisu Smlouvy
(resp. píslušnépřílohy) obdŽí Centrólní zodovotel dvě vyhotovení Smlouvy o Pověřující

Smlouvy, oni

zodovoŤel jedno vyhotovení Smlouvy.

V Proze dne I B. 7 .2012

V .............. dne

{,,.' ,r'r//

P8YcFiIATBřff l{Á !-*ňi:*!{A

ýKm8eÍříi#0

,erýmlťar. Petr
......:..''....'.....:}r.'....'' ředitel

Morcelo Rohlíkovó, vedoucí oddělení

Petr MoŽný,rďaitel

Pověřující zodovotel

veřejných zokÓzek MZ ČR
Zóstupce centrólního zodovotele

Přílohy:

l. Příloho č. l - Resortní seznom komodiŤ plotný k l '7.2012

ó/ó
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