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Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek
účastníků zadávacího řízení v rámci zakázky malého rozsahu na služby zveřejněné
v souladu se Směrnicí č. 2018-10, pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
města Bohumín, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Předpokládaná hodnota zakázky: 420 000 Kč bez DPH (jedná se o předpokládanou
hodnotu za čtyři roky provádění služeb).
I. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je zajištění průběžné komplexní odborné veterinární péče včetně
dodávky veterinárních léčiv, zdravotnického materiálu, instrumentária atd. v útulku
pro psy Bohumín (dále jen Útulek). Kapacita Útulku je max. 25 psů.
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Požadavky:
Veterinární lékař bude poskytovat veterinární léčebnou a preventivní činnost v Útulku
v souladu s platnou legislativou a platným provozním řádem Útulku, který je k dispozici
přímo v Útulku nebo na internetových stránkách města Bohumín https://www.mestobohumin.cz/cz/o-meste/utulek-pro-psy/, tj. zejména pečovat o zdraví zvířat
umístěných v Útulku, provádět jejich léčení a ošetřování, předcházet nákazám a jiným
hromadným onemocněním a napomáhat jejich zdolávání.
O veterinární činnosti povede veterinární lékař příslušnou dokumentaci (tj. zejména
zdravotní dokumentaci zvířat, přehled vykonaných veterinárních úkonů – veterinární
deník) v souladu s platnou legislativou a platným provozním řádem Útulku (tato
dokumentace bude ve vlastnictví města Bohumín a bude uložena v Útulku).

K zajištění potřebné péče o zvířata bude pro potřeby Útulku veterinární lékař dodávat
veterinární léčiva, veterinární a zdravotnický materiál, instrumentarium apod.
Podrobnější podmínky zajištění komplexní veterinární péče o zvířata a dodávek
veterinárních léčiv:
•

veterinární lékař bude provádět klinické vyšetření zvířete při příjmu zvířete
do karantény Útulku

•

veterinární lékař bude vakcinovat všechny zvířata proti nákazám, zejména proti
vzteklině

•

veterinární lékař bude nezaměnitelně označovat zvířata elektronickým
identifikačním čipem

•

veterinární lékař bude zajišťovat dodávku veterinárních léčiv a přípravků
v množství potřebném pro jejich aplikaci jednotlivým zvířatům dle jejich
aktuálního zdravotního a početního stavu, případně v návaznosti na potřebu
zajištění plošných veterinárních opatření (protinákazová opatření, hromadné
odblešení, odčervení)

•

veterinární lékař bude periodicky kontrolovat výživný a zdravotní stav všech
zvířat umístěných v útulku

•

veterinární lékař bude provádět kastrace a sterilizace psů umístěných v Útulku
v závislosti na jejich zdravotním stavu a chování

•

u nemocných a zraněných zvířat bude veterinární lékař provádět potřebnou
léčbu s ohledem na závažnost poranění a průběh nemoci a stanoví termíny
jejich dalšího vyšetření a ošetření

•

veterinární lékař bude provádět vyšetření a ošetření zvířat na základě
upozornění správců útulku při změnách zdravotního stavu zvířat; bude provádět
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vyšetření zvířat ošetřených v jeho nepřítomnosti a stanoví u těchto zvířat další
léčebný postup
•

mimořádné veterinární úkony (zejména chirurgické zákroky), jakož i potřebu
zavedení náročnějších a speciálních léčebných postupů bude veterinární lékař
předem konzultovat s provozovatelem Útulku a budou řešeny samostatnými
objednávkami. Cena bude stanovena dohodou smluvních stran jako vícepráce
a bude promítnuta do běžné měsíční fakturace.

•

eutanázii zvířete může provést veterinární lékař pouze ze zákonem
stanovených důvodů, bude-li současně schválena provozovatelem Útulku;
o provedení eutanázie musí být sepsán zápis podepsaný veterinárním lékařem.
Zápis zůstane uložen ve zdravotní kartě zvířete

•

veterinární lékař bude provádět pravidelnou preventivní a léčebnou veterinární
péči v Útulku 1x týdně (preferované ordinační hodiny ÚT: 7:00-9:00 hod.)

•

přesun výkonu pravidelné veterinární léčebné a preventivní péče o zvířata
v Útulku na jiné dny je možný jen po předchozí dohodě se správci Útulku

•

v akutních případech je veterinární lékař povinen zajistit potřebnou veterinární
léčebnou péči o zvířata i mimo den a dobu stanovenou k výkonu jeho pravidelné
veterinární činnosti (vč. sobot, nedělí a svátků a noční doby), a to na základě
telefonické výzvy správců Útulku, provozovatele Útulku, nebo strážníků
Městské policie Bohumín; pro tyto případy poskytne veterinární lékař Útulku
pohotovostní telefonní kontakt, jehož prostřednictvím bude moci být akutní
veterinárně-lékařský zásah kdykoliv vyžádán (pohotovostní služba bude
vykazována jako vícepráce a bude promítnuta do běžné měsíční fakturace)

•

provedení každého veterinárního úkonu zapíše veterinární lékař do zdravotní
karty zvířete a knihy veterinárních úkonů (veterinárního deníku), které budou
trvale uloženy v Útulku

•

dopravu do Útulku si zajistí veterinární lékař individuálně; nebude zajišťována
Útulkem

•

čas příchodu do Útulku k provedení odborné veterinární činnosti mimo
pravidelné ordinační hodiny je veterinární lékař povinen oznámit Útulku
s dostatečným předstihem, aby správci Útulku mohli řádně a včas připravit
zvířata k vyšetření a ošetření

•

pokud se veterinární lékař nemůže z vážných důvodů dostavit do Útulku
k výkonu své pravidelné odborné veterinární činnosti osobně či nemůže osobně
zajistit léčebnou péči o zvířata v akutních případech, je povinen za sebe zajistit
náhradu jiným veterinárním lékařem minimálně stejného vzdělání a kvalifikace;
v takovém případě nese za jeho veterinární léčebnou činnost plnou
zodpovědnost
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•

nelze-li z vážných objektivních důvodů potřebnou veterinární péči o zvíře
a s tím spojené veterinární úkony provést v Útulku, zajistí veterinární lékař
po předchozí dohodě s provozovatelem Útulku jejich provedení ve vlastní
veterinární ordinaci či jiném veterinárním zařízení

•

převoz nemocných či zraněných zvířat do jiného veterinárního zařízení (mimo
Útulek) zajišťují podle aktuálních možností, potřeb a zdravotní stavu zvířete
veterinární lékař nebo Městská policie Bohumín

•

je-li ve výjimečných případech nutná hospitalizace zvířete mimo Útulek po dobu
delší než 1 den, je veterinární lékař povinen tuto skutečnost předem oznámit
provozovateli Útulku

•

veterinární lékař je povinen při provádění předmětu plnění postupovat
maximálně šetrně a ohleduplně a zajistit odbornou úroveň služeb, je povinen
akceptovat pokyny a požadavky provozovatele Útulku přímo související
s poskytováním služeb

•

cena za skutečně provedené veterinární úkony, použitá veterinární léčiva
a zdravotnický materiál je stanovena měsíční paušální částkou. Veterinární
úkony, veterinární léčiva a zdravotnický materiál, které jsou hrazeny z paušální
částky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 této výzvy.

•

pokud některý z provedených úkonů v paušálních službách v příloze smlouvy
uveden není, bude platná cena v den provedení úkonu, která nesmí být vyšší
než cena za tento úkon v místě obvyklá

•

veterinární lékař vystaví vždy k poslednímu dni v měsíci samostatný soupis
za skutečně provedenou veterinární činnost pro potřeby Útulku (veterinární
úkony, použitá či dodaná léčiva, instrumentarium a další veterinární
a zdravotnický materiál). Tento záznam o prováděné měsíční veterinární
činnosti bude součástí faktury, kterou doručí poskytovatel služby nejpozději
do patnácti dnů následujícího měsíce provozovateli Útulku

•

odpovědnost za škody způsobenou veterinární činností vykonanou
veterinárním lékařem nebo vykonanou správci Útulku na jeho pokyn nese
v plném rozsahu veterinární lékař

•

součástí poskytnuté veterinární péče je rovněž podrobné instruování správců
Útulku ve vztahu k péči o ošetřovaná zvířata v souladu s posledními poznatky
týkajícími se podávání veterinárních léčiv, způsobů ošetření zvířat a léčení
jejich chorob

•

veterinární lékař nese odpovědnost za likvidaci nebezpečného odpadu
(zdravotnický materiál, injekční jehly) vzniklého v průběhu komplexní
veterinární lékařské péče v Útulku
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•

odpady živočišného původu (uhynulá zvířata) jsou ukládány do speciální
nádoby (kafilerního boxu); bezprostředně po uložení kadavéru jsou správci
Útulku povinni zajistit specializovanou svozovou firmu zajišťující odbornou
likvidaci

II. Zadávací dokumentace a přístup k zadávací dokumentaci
Veškeré veterinární úkony, veterinární léčiva a zdravotnický materiál, které
jsou hrazeny z paušální částky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 této výzvy.
Zadávací dokumentace je dostupná na https://bohumin.ezak.cz. Veškeré požadavky
vyplývající ze zadávací dokumentace jsou pro dodavatele závazné. Pro plné využití
všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit registraci
dodavatele. Příslušný manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji je
zveřejněn v uživatelské příručce „E-ZAK, verze 4 – elektronický nástroj pro veřejné
zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele systému
E- ZAK“.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na https://bohumin.ezak.cz/manual2/ezakmanual-dodavatele-pdf. Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání
nabídek, včetně kontaktu na uživatelskou podporu provozovatele elektronického
nástroje, jsou k dispozici na webové adrese https://bohumin.ezak.cz
III. Termín a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:

Smlouva o zajištění veterinární péče v útulku pro psy Bohumín
bude uzavřena na dobu neurčitou s předpokládaným zahájením
plnění od 01. 05. 2021.

Místo plnění:

útulek pro psy Bohumín, Větrná 1161, Bohumín

IV. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se bude konat 20. 04. 2021 v 9:00 hodin.
V. Kvalifikace dodavatele
Dodavatel je povinen ve lhůtě pro podání nabídky prokázat svou kvalifikaci pro plnění
zakázky:
•

dodavatel musí být absolventem oboru veterinárního lékařství či veterinární
hygieny, doklad o dosaženém vzdělání bude součástí nabídky dodavatele

•

veterinární lékař (dodavatel) musí být členem Komory veterinárních lékařů ČR
a musí mít platné osvědčení pro veterinární léčebnou činnost. Osvědčení
o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti vydané
příslušnému veterinárnímu lékaři Komorou veterinárních lékařů ČR bude
součástí nabídky dodavatele
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•

zadavatel požaduje minimálně 3 roky praktického výkonu kvalifikované odborné
léčebné a preventivní činnosti. Pro účely prokázání této skutečnosti uchazeč
ve své nabídce předloží profesní životopis veterinárního lékaře

VI. Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o zajištění veterinární péče
v útulku pro psy Bohumín, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Uchazeč není
oprávněn měnit znění jednotlivých ustanovení návrhu smlouvy, takovéto úpravy jsou
důvodem k jeho vyloučení. V závazném znění návrhu smlouvy uchazeč doplní pouze
údaje označené v textu.
Lhůta splatnosti faktur činí 30 dnů. Zadavatel neposkytuje zálohy.
VII. Obsah a forma nabídky
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, nabídková cena uvedena v české
měně.
Nabídka musí obsahovat tyto dokumenty:
• krycí list nabídky (příloha č. 3 zadávací dokumentace) s vyplněnými
identifikačními údaji uchazeče, opatřený podpisem osoby oprávněné za
uchazeče jednat a podepisovat (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná
moc musí být v nabídce doložena),
• návrh Smlouvy o zajištění veterinární péče v útulku pro psy Bohumín
(příloha č. 4 zadávací dokumentace), který bude opatřený podpisem osoby
oprávněné za uchazeče jednat a podepisovat (popřípadě zmocněncem
uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce doložena) a otiskem razítka,
• doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace,
• cenu za předmět plnění.
Všechny doklady doložit v kopii.
VIII. Místo, lhůta a způsob podání nabídek
Nabídky se podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele. Nabídky musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Adresa pro podání nabídek:
https://bohumin.ezak.cz. Zde dodavatel uvede cenu a vloží doklady požadované
zadavatelem. Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky
v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek tj. 26. 04. 2021
v 15:00 hod. Otevírání elektronických nabídek prostřednictvím elektronického
systému E-ZAK proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek
bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. Výsledek výběrového řízení bude
zveřejněn všem uchazečům, kteří podali nabídku, přes elektronický nástroj E-ZAK.
IX. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost zakázky bude hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
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X. Práva zadavatele
Zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného
dodavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo
doplnit zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích
osob.
Zadavatel nehradí vzniklé náklady spojené se zpracováním nabídek dodavatelů.

Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Přílohy ke stažení na stránkách města https://bohumin.ezak.cz/
Příloha č. 1 Přehled veterinárních úkonů, veterinárních léčiv
Příloha č. 2 Příjem a výdej psů odchycených MP v letech 2017-2020
Příloha č. 3 Krycí list nabídky
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o zajištění veterinární péče v útulku pro psy Bohumín
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Příloha č. 1 Přehled veterinárních úkonů, veterinárních léčiv
Veterinární úkony

Roční
četnost*

Vstupní klinické vyšetření (první lékařské vyšetření
zvířete)

60

Opakované klinické vyšetření (každé další vyšetření
zvířete)

60

Vakcinace (sc., im., nasal.)
vč. vystavení a vydání očkovacího průkazu

60

Aplikace čipu

45

Injekce intravenózní 1)

5

Injekce intramuskulární (intramuskulární aplikace)

30

Injekce subkutánní (subkutánní aplikace)

60
5

Zavedení nitrožilní kanyly
Běžné ošetření rány

20

Opakované běžné ošetření rány

10

Chirurgické ošetření malé rány

4

Opakované ošetření malé rány po chirurgickém zákroku

4

Provedení krycího obvazu

4

Evakuace análních váčků – manuální

2

Výplach análních váčků

1

Krácení drápků

1

Vyšetření po pokousání člověka psem, vč. vystavení
potvrzení o bezinfekčnosti

1

Kastrace feny, psa

1
2

Sonografické vyšetření
Jiné specializované vyšetření

2)

1

Veterinární léčiva
Vakcína DHPPi
Vakcína DHPPi-LR
Canglob P
Endoparazitární přípravek
Ektoparazitární přípravek
Novikov roztok, Pederipra
NaCl roztok
ATB terapie
Analgetická terapie

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz

Položky veterinárních úkonů jsou myšleny vč. materiálu
Ad. Roční četnost*: Jedná se o orientační číslo získané průměrem provedených veterinárních úkonů
za poslední 4 roky (2017-2020).
Ad. 1): Položka injekce intravenózní se netýká odběru krve. Odběr krve je součástí úkonu, v jehož
rámci je prováděn (biochemické vyšetření, hematologické vyšetření atd.)
Ad. 2): Jiným specializovaným vyšetřením se rozumí ophtalmologické vyšetření, otoskopické
vyšetření, dermatologické vyšetření, mikroskopické vyšetření, koprologické vyšetření, cytologické
vyšetření apod.
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Příloha č. 2 Příjem a výdej psů odchycených MP v letech 2017-2020
Rok
2017
2018
2019
2020

odchyt MP
146
156
154
127

pěstounská péče
71
52
63
50
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majitel
71
107
89
91

eutanázie
0
0
2
0
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Příloha č. 3 Krycí list nabídky „Zajištění veterinární péče v útulku pro psy
Bohumín“
Uchazeč:
−

obchodní firma/název/jméno a příjmení:

−

sídlo/místo podnikání:

−

IČO:

−

DIČ:

−

bankovní spojení:

−

osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče:

−

telefon:

−

e-mail:
Nabídka v Kč

Nabídková paušální cena
na 4 roky bez DPH
Nabídková paušální cena
na 4 roky vč. DPH

Datum:

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

Nabídka v Kč
Nabídková paušální cena
na 1 měsíc bez DPH
Nabídková paušální cena
na 1 měsíc vč. DPH

Razítko, podpis:
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Příloha č. 4 Návrh smlouvy o zajištění veterinární péče v útulku pro psy
Bohumín

Smlouva
o zajištění veterinární péče v útulku pro psy Bohumín
uzavřena mezi
Město Bohumín
se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
zastoupeno ve věcech smluvních:
Ing. Petrem Víchou, starostou
zastoupeno ve věcech technických:
Ing. Janem Jeziorským, MBA, vedoucím
odboru životního prostředí a služeb
Mgr. Lucií Oršulíkovou, referentem odboru
životního prostředí a služeb
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
číslo účtu: 19-1721638359/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
Poskytovatel:
se sídlem
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění veterinární péče v útulku pro psy
Bohumín“, sp. zn. MUBO/14665/2021ŽPS/OrL
II.
PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1

Předmětem Smlouvy je závazek veterinárního lékaře jakožto poskytovatele
zajišťovat komplexní odbornou veterinární péči včetně dodávky veterinárních
léčiv, zdravotního materiálu, instrumentária atd. v útulku pro psy Bohumín (dále
jen „Útulek“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě. Bližší specifikace
rozsahu veterinárních úkonů a jejich maximální počet za rok je uveden v příloze
č. 1 Smlouvy.
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2.2

Poskytovatel se zavazuje, že objednateli poskytne služby a dodá materiál,
léčiva a instrumentárium v rozsahu předmětu plnění zakázky s tím, že
konkrétně jsou součástí předmětu plnění dle Smlouvy následující závazky
Poskytovatele:
a) veterinární lékař bude poskytovat pro město Bohumín veterinární léčebnou

a preventivní činnost v Útulku v souladu s platnou legislativou a platným
provozním řádem Útulku, který je k dispozici přímo v Útulku nebo na
internetových stránkách města Bohumín, tj. zejména pečovat o zdraví zvířat
umístěných v Útulku, provádět jejich léčení a ošetřování, předcházet nákazám
a jiným hromadným onemocněním a napomáhat jejich zdolávání,

b) o veterinární činnosti povede veterinární lékař příslušnou dokumentaci (tj.

zejména zdravotní dokumentaci zvířat, přehled vykonaných veterinárních
úkonů – veterinární deník) v souladu s platnou legislativou a platným provozním
řádem Útulku (tato dokumentace bude ve vlastnictví města Bohumín a bude
uložena v Útulku),

c) k zajištění potřebné péče o zvířata bude pro potřeby Útulku veterinární lékař

dodávat veterinární léčiva, veterinární a zdravotnický materiál, instrumentárium
apod.

2.3

Podrobnější podmínky zajištění předmětu plnění jsou stanoveny v Čl. V.
Smlouvy.
III.
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.1

Místem plnění předmětu Smlouvy je útulek pro psy Bohumín, se sídlem Větrná
1161, Bohumín, část Šunychl (areál firmy kovo Vesuv s.r.o.)

3.2.

Doba plnění předmětu Smlouvy je stanovena na dobu neurčitou od nabytí
účinnosti této Smlouvy
IV.
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Za zajištění veterinární péče v Útulku sjednané touto smlouvou byla smluvními
stranami dohodnuta cena takto:
Veterinární úkony,
léčiva, materiál,
instrumentárium
dle přílohy č. 1

Cena bez
DPH/měsíc
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4.2

Cenu je možné smluvně navýšit pouze v souvislosti se změnou daňových
předpisů týkajících se DPH.

4.3

Fakturace za poskytnuté služby bude poskytovatelem prováděna nejpozději
do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly služby prováděny.

4.4

Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti dle platných účetních
a daňových předpisů. Splatnost dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení
objednateli.

4.5

Nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) je soupis skutečně poskytnutých
veterinárních úkonů, použitých léčiv, zdravotnického materiálu, instrumentária
apod.

4.6

Pokud daňový doklad (faktura) nebude obsahovat stanovené náležitosti, je
objednatel oprávněn fakturu vrátit do 5 pracovních dnů k přepracování
poskytovateli a doba splatnosti začíná znovu plynout od termínu odeslání
opraveného dokladu. Změnu splatnosti musí poskytovatel zapracovat
do opraveného dokladu.

4.7

Další veterinárních úkony (mimo rozsah a maximální počet úkonů uvedených
v příloze č. 1 Smlouvy), mimořádné veterinární úkony (zejména chirurgické
zákroky), jakož i potřebu zavedení náročnějších a speciálních léčebných
postupů bude Poskytovatel předem konzultovat s Objednatelem a budou
řešeny samostatnými objednávkami. Cena bude stanovena dohodou smluvních
stran jako vícepráce a bude promítnuta do běžné měsíční fakturace. Platná
bude cena v den provedení úkonu, která nesmí být vyšší než cena za tento úkon
v místě obvyklá.
V.
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1.

Poskytovatel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou
péčí, zejména dodržovat veškeré obecné závazné právní předpisy a stavovské
předpisy příslušné profesní komory, a poskytovat komplexní veterinární péči
lege artis.

5.2.

Poskytovatel se při plnění předmětu Smlouvy dále zavazuje, že:

•

bude provádět klinické vyšetření zvířete při příjmu zvířete do karantény Útulku,

•

bude vakcinovat všechny zvířata proti nákazám, zejména proti vzteklině,

•

bude nezaměnitelně označovat zvířata elektronickým identifikačním čipem,

•

bude zajišťovat dodávku veterinárních léčiv a přípravků v množství potřebném
pro jejich aplikaci jednotlivým zvířatům dle jejich aktuálního zdravotního
a početního stavu, případně v návaznosti na potřebu zajištění plošných
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veterinárních
odčervení),

opatření

(protinákazová

opatření,

hromadné

odblešení,

•

bude periodicky kontrolovat výživný a zdravotní stav všech zvířat umístěných
v Útulku,

•

bude provádět kastrace a sterilizace psů umístěných v Útulku v závislosti na
jejich zdravotním stavu a chování,

•

u nemocných a zraněných zvířat bude provádět potřebnou léčbu s ohledem
na závažnost poranění a průběh nemoci a stanoví termíny jejich dalšího
vyšetření a ošetření,

•

bude provádět vyšetření a ošetření zvířat na základě upozornění správců útulku
při změnách zdravotního stavu zvířat; bude provádět vyšetření zvířat
ošetřených v jeho nepřítomnosti a stanoví u těchto zvířat další léčebný postup,

•

mimořádné veterinární úkony (zejména chirurgické zákroky), jakož i potřebu
zavedení náročnějších a speciálních léčebných postupů bude předem
konzultovat s Objednatelem a budou řešeny samostatnými objednávkami.
Cena bude stanovena dohodou smluvních stran jako vícepráce a bude
promítnuta do běžné měsíční fakturace.

•

eutanázii zvířete může provést pouze ze zákonem stanovených důvodů, budeli současně schválena Objednavatelem; o provedení eutanázie musí být
sepsán zápis podepsaný veterinárním lékařem. Zápis zůstane uložen
ve zdravotní kartě zvířete.

•

bude provádět pravidelnou preventivní a léčebnou veterinární péči v Útulku 1x
týdně (preferované ordinační hodiny ÚT: 7:00-9:00 hod.). Přesun výkonu
pravidelné veterinární léčebné a preventivní péče o zvířata v Útulku na jiné dny
je možný jen po předchozí dohodě se správci Útulku.

•

v akutních případech je povinen zajistit potřebnou veterinární léčebnou péči
o zvířata i mimo den a dobu stanovenou k výkonu jeho pravidelné veterinární
činnosti (vč. sobot, nedělí a svátků a noční doby), a to na základě telefonické
výzvy správců Útulku, Objednatele nebo strážníků Městské policie Bohumín;
pro tyto případy poskytne Poskytovatel Útulku pohotovostní telefonní kontakt,
jehož prostřednictvím bude moci být akutní veterinárně-lékařský zásah kdykoliv
vyžádán (pohotovostní služba bude vykazována jako vícepráce a bude
promítnuta do běžné měsíční fakturace),

•

provedení každého veterinárního úkonu zapíše do zdravotní karty zvířete a
knihy veterinárních úkonů (veterinárního deníku), které budou trvale uloženy
v Útulku,
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•

dopravu do Útulku si zajistí Poskytovatel individuálně; nebude zajišťována
Útulkem,

•

čas příchodu do Útulku k provedení odborné veterinární činnosti mimo
pravidelné ordinační hodiny bude povinen oznámit Útulku s dostatečným
předstihem, aby správci Útulku mohli řádně a včas připravit zvířata k vyšetření
a ošetření,

•

pokud se Poskytovatel nemůže z vážných důvodů dostavit do Útulku k výkonu
své pravidelné odborné veterinární činnosti osobně či nemůže osobně zajistit
Poskytovatel léčebnou péči o zvířata v akutních případech, je povinen za sebe
zajistit náhradu jiným veterinárním lékařem minimálně stejného vzdělání
a kvalifikace; v takovém případě nese za jeho veterinární léčebnou činnost
plnou zodpovědnost,

•

nelze-li z vážných objektivních důvodů potřebnou veterinární péči o zvíře
a s tím spojené veterinární úkony provést v Útulku, zajistí Poskytovatel
po předchozí dohodě s Objednavatelem jejich provedení ve vlastní veterinární
ordinaci či jiném veterinárním zařízení,

•

převoz nemocných či zraněných zvířat do jiného veterinárního zařízení (mimo
Útulek) zajišťují podle aktuálních možností, potřeb a zdravotní stavu zvířete
Poskytovatel nebo Městská policie Bohumín,

•

bude-li ve výjimečných případech nutná hospitalizace zvířete mimo Útulek po
dobu delší než 1 den, bude Poskytovatel povinen tuto skutečnost předem
oznámit Objednateli,

•

při provádění předmětu plnění bude postupovat maximálně šetrně a ohleduplně
a zajistí odbornou úroveň služeb, bude akceptovat pokyny a požadavky
Objednatele přímo související s poskytováním služeb,

•

součástí poskytnuté veterinární péče bude rovněž podrobné instruování
správců Útulku ve vztahu k péči o ošetřovaná zvířata v souladu s posledními
poznatky týkajícími se podávání veterinárních léčiv, způsobů ošetření zvířat a
léčení jejich chorob,

•

nese odpovědnost za škody způsobené vlastní veterinární činností a činností
vykonanou správci Útulku na jeho pokyn,

•

nese odpovědnost za likvidaci nebezpečného odpadu (zdravotnický materiál,
injekční jehly) vzniklého v průběhu komplexní veterinární lékařské péče
v Útulku.
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VI.
SPOLUPRÁCE, SOUČINNOST
6.1

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou
povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které
jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění předmětu Smlouvy.
VII.
ZÁNIK, ZMĚNA SMLOUVY

7.1

Právní vztah založený touto smlouvou zaniká:
a) písemným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran a to uplynutím
jednoměsíční výpovědní lhůty. Tato lhůta začíná běžet první den měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď adresátu doručena
b) tuto smlouvu lze měnit a doplňovat písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran

7.2

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě porušení
Smlouvy ze strany Poskytovatele. Porušením Smlouvy ze strany Poskytovatele
se rozumí:
a) závažné porušení (čímž se rozumí stav, kdy jsou porušeny obecně závazné
právní předpisy anebo stavovské předpisy příslušné profesní komory, anebo
není obstarán požadovaný souhlas, objednávka či konzultace ze strany
Objednatele, anebo
b) opakované porušení (čímž se rozumí stav, kdy došlo k 3. porušení téže
povinnosti veterinárního lékaře dle čl. V. odst. 5.2. Smlouvy v posledních
dvanácti měsících.

7.3

Poskytovatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě porušení
Smlouvy ze strany Objednatele. Porušením Smlouvy ze strany Objednatele
se rozumí:
a) stav, kdy Objednatel anebo správci útulku neposkytli veterinárnímu lékaři
nezbytnou součinnosti při plnění závazků ze Smlouvy
VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

8.2

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01. 05. 2021.
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8.3

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemnou formou
po dohodě smluvních stran.

8.4

Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.5

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) provede
Objednatel.

8.6

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
jeden.

8.7

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouvu uzavřely na základě
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek.

V…………………dne………………….

……………………………………………..
Poskytovatel

V Bohumíně dne

…………………………………………..
Ing. Petr Vícha
starosta

Přílohy:
Příloha č. 1 Přehled veterinárních úkonů, veterinárních léčiv
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Příloha č. 1 Přehled veterinárních úkonů, veterinárních léčiv
Počet1)

Veterinární úkony
Vstupní klinické vyšetření (první lékařské
vyšetření zvířete)

60

Opakované klinické vyšetření (každé další
vyšetření zvířete)

60

Vakcinace (sc., im., nasal.)
vč. vystavení a vydání očkovacího průkazu

60

Aplikace čipu

45

Injekce intravenózní 2)

5

Injekce intramuskulární
aplikace)

(intramuskulární

30

Injekce subkutánní (subkutánní aplikace)

60

Zavedení nitrožilní kanyly

5

Běžné ošetření rány

20

Opakované běžné ošetření rány

10

Chirurgické ošetření malé rány

4

Opakované
ošetření
po chirurgickém zákroku

malé

rány

4

Provedení krycího obvazu

4

Evakuace análních váčků – manuální

2

Výplach análních váčků

1

Krácení drápků

1

Vyšetření po pokousání člověka psem, vč.
vystavení potvrzení o bezinfekčnosti

1

Kastrace feny, psa

1

Sonografické vyšetření
Jiné specializované vyšetření

2
3)

1

Veterinární léčiva
Vakcína DHPPi
Vakcína DHPPi-LR
Canglob P
Endoparazitární přípravek
Ektoparazitární přípravek
Novikov roztok, Pederipra
NaCl roztok
ATB terapie
Analgetická terapie

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz

Položky veterinárních úkonů jsou myšleny vč. materiálu
Ad. 1) Jedná se o maximální závazek ročního plnění. Počet úkonů byl stanoven jako průměr
provedených veterinárních úkonů za poslední 4 roky (2017-2020).
Ad. 2): Položka injekce intravenózní se netýká odběru krve. Odběr krve je součástí úkonu, v jehož
rámci je prováděn (biochemické vyšetření, hematologické vyšetření atd.)
Ad. 3): Jiným specializovaným vyšetřením se rozumí ophtalmologické vyšetření, otoskopické
vyšetření, dermatologické vyšetření, mikroskopické vyšetření, koprologické vyšetření, cytologické
vyšetření apod.
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