
Rémcové dohoda o poskytovéni sluieb
é. MI-SML/O777/2021

uzavrené dle § 1746 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky Zékonl'k[dé1ejen obéansky
zékonik), V platném znéni

POSKYTOVANi SLUZEB SENIOR TAXI
mezi:

Nézev:
Sidlo:
ICO:
DIC;
Prévm’ forma:
Zastoupen:
Bankovm’ spojeni:
Cislo fiétu:
Oprévnénj/ zéstupce ve
vécech obchodnich a
smluvnl’ch dodatkfi:
Oprévnény zéstupce ve
vécech technickYCh:

(,,0bjednatel")

a

Nézev:
Sidlo:
1C0:
DIG
Prévm’ forma:
Zastoupen:
Bankovni spojeni:
Cislo liétu:
Kontaktni osoba:

(,,poskytovatel 1“)

Nézev:
Sidlo:
ICO:
DIC:
Prévm’ forma:
Zastoupen:
Bankovni spojeni:
Cislo fiétu:
Kontaktni osoba:

(,,poskytovatel 2“)

Mésto Iesenik
Masarykovo ném. 167/1, 790 01 Jesem’k
00302724
CZOO302724
801
Mgr. Bc. Zdefika Bliét’anové
Komeréni banka Sumperk a.s., exp. Jesem’k
86-7692800237/0100

Mgr. BC. Zdefika Bliét’anové, starostka

Mgr. Jiri Kovaléik, vedouci Odboru sociélnfch VéCl’ a zdravotnictvi,
tel: , e-mail:

Toméé Fojtik
Bezruéova 648/23, 790 01]esen1’k
68907656
neni plétce DPH
fyzické osoba
Toméé Fojtik
CSOB

Toméé Fojtl'k, tel: , e-mail:

Petr Berger
Pobké634,79081CeskéVes
60001461
neni plétce DPH
fyzické osoba
Petr Berger
CSOB

Petr Berger, tel: , e-mail:
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Nazev:
Sidlo:
ICO:
DIC:
Pravni forma:
Zastoupen:
Bankovni spojeni:
Cislo liétu:
Kontaktni osoba:

(,,poskyt0vatel 3“)

Nazev:
Sidlo:
ICO:
DIC:
Prévni forma:
Zastoupen:
Bankovm’ spojeni:
Cislo Liétu:
Kontaktni osoba:

(,,poskytovatel 4“)

Nazev:
Sidlo:
1C0:
DIC:
Prévni forma:
Zastoupen:
Bankovni spojeni:
Cislo fiétu:
Kontaktni osoba:

(,,poskyt0vatel 5")

Jana Fantova
Kalvodova 463/30, 790 01 Jesem’k
73255726
neni platce DPH
fyzické osoba
Jana Fantova
Ceské sporitelna a.s.

Jana Fantové, tel: , e-mail:

Martin Kelle
Mahenova 635/21, 790 01 Iesenik
05373794
neni plétce DPH
fyzické osoba
Martin Kelle
Ceské sporitelna a.s.

Martin Kelle, tel: , e-mail:

Petr Bechynsky
Boieny Némcové 993/19, 790 01 Jesenik
87373840
neni plétce DPH
fyzicka osoba
Petr Bechynsky
MONETA Money Bank

Petr Bechynsky, tel: , e—mail
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1. ' PREAMBULE

1.1.

1.2.

1.3.

Dohoda je uzaVrena mezi smluvnl’mi stranami na zakladé vysledkfi Vybérového fizenl' na
zakazku malého rozsahu na sluiby s nézvem ,,Poskytovén1' sluieb senior taxi“ (,,Vei"ejna
zakézka").

Uéelem dohody je vymezeni VZajemnch vztahfi, praV a povinnostl’ smluvnl'ch stran pi‘i
‘ plnénl' dohody.

Uéelem této dohody je poskytovanl' sluieb dale specifikovanjlch vtéto dohodé
(”sluiby"), které spoéfvajl' V poskytovanl' sluéeb senior taxi.

PREDMET DOHODY

2.1.

2.2._

b)

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat pro objednatele sluiby spoél'vajl’ci V prepraVé osob
(opravnénych osob, uvedenych V odst. 2.2 tohoto Elanku dohody, a jejich doprovodu
V poétu max. 1 osoba), a souvisejl'ci éinnosti za podml’nek dale V dohodé sjednanych.
Poskytovatel se zavazuje poskytovat V dobé uvedené V El. 4 dohody:
prepravu osob, které dosahly Véku 73 let, jsou obéany s trvaljrm pobytem na fizeml' mésta
Iesenik a zarovefi majl’ platny prfikaz, ktery klientfim bezplatné vystaVi Méstsky fifad
Iesenik, odbor socialnich Veci a zdravotnictVI’ (dale také "Opravnéna osoba“),
a jedné osoby, které je jejich nutnym doprovodem, a to pouze na mista uvedené
V E]. 3.2. dohody;

bezfiplatnou prepravu menél’ch bremen, spoluzavazadel, francouzskych holi
opravnénych osob, kterjlm je sluiba poskytovéna,
(dale také ,,preprava").
Poskytovatel se zavazuje ml't pro plnénl' predmétu dohody k dispozici minimalné jedno
vozidlo, které bude V radném technickém stavu umoifiujici provoz na pozemnl’ch
komunikacich a které bude typové vyhovujl'ci kprepravé starél'ch osob somezenou
pohyblivostl', tzn. vyéél’ sedadla, dostateénjl prostor pro nohy apod. Ve vozidle se nebude
kourit. Poskytovatel se rovnéi zavazuje, fie sluéba bude poskytovana
s profesionalnim pristupem zohledfiujicim potf‘eby prepravovanych osob.
Poskytovatel se zavazuje pouze k poskytovanl’ prepravy osob opravnénjlch, daléi
potrebné sluiby spojené s touto prepravou (napr. doprovod osoby o'pravnéné k lékari,
pomoc osobé opravnéné s nakupem apod.) zajiét’uje pouze osoba opravnéna, poplv". jejl'
doprovod. Poskytovatel nepf‘ebira odpovédnost doprovodu osoby opravnéné.
Objednatel si vyhrazuje pravo uréit poskytovateli, které opravnéné osoby vyluéuje
z pf‘epravy z dfivodfi poruéovani podml’nek provozovénl’ sluiby Senior taxi.
Poskytovatel je povinen provadét prepravu Vlastnl'm jménem, na Vlastnl' odpovédnost
a na SVé nebezpeél'. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prv'i provadénl’ prepravy nedo§lo
ke ékodém na majetku, zdraVI', iivotech, prirodé ani iivotnl'm prostredi.
Poskytovatel se zavazuj e, ie bude poskytovat sluibyv rozsahu, zpfisobem a jakosti dle El.
3. této dohody svym jménem a na Vlastnl' odpovédnost a objednate] se zavazuje
k zaplaceni ceny.
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2.8. I Poskytovatel neni oprévnén pfeVést cely zévazek z této dohody na jiného poskytovatele.
V pfl’padé, ie tak uéini, je povinen objednateli uhradit ékodu vzniklou timto jednénim.

3. PREDMET SLUZEB

3.1. Sluéba bude provozovatelem poskytovéna V reiimu taxisluiby dle zékona é. 111/1994
Sb., 0 silniénl' dopravé, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi a vyhlééky E. 478/2000 Sb., kterou
se provédl' Zékon o silniénl’ d0praVé, ve znéni pozdéjél’ch pfedpisfi.

3.2. Pfedmétem sluiby bude pfeprava oprévnénych osob, a to z a na nésledujl’ci mista
ve mésté Iesenl’k:

a) MéU Iesenik — Radnice — Jesenl’k, Masarykovo ném. 167/1;

b) MéU Iesenik - IPOS — Iesenik, Karla Capka 1147/10;

c) MéU Iesenl’k -]esen1'k, Tovérni ul. 1287/4;

d) Iesenické poliklinika, s.r.o. - Jesenik, Dukelské 456/13;

e) Nemocnice AGEL Jesenik a.s. -]esen1'k, Lipovské 103/39;

I) UNIMED Iesenl'k, spol. s r.o., Tyréova 1407/9a;

g) Priessnitzovy Iééebné lézné, a.s.;

h) Dalél’ zdravotnické zalv‘l'zeni a odborm’ lékafi na fizemi mésta Iesenik;

i) Lékérny na fizeml’ mésta Iesenik

j) Poéta - Iesenik, Poétovni 341/3;

k) Po§ta —]esen1'k, Priessnitzova 311/35;

1) Hfbitov Bukovice - Iesenik, Rejvizské 374;

In) Hfbitov Iesenik - Iesenik, Husova;

n] Vlakové nédrail' - Iesenik, Nédraini 282/2;

0) Autobusové nédraii - Iesenik, Sadové 1376/5;

p) Centrum sociélnl'ch sluieb -]esen1’k, Beskydské 1298/6, J. Jeéka 777/7, Dukelské 1240;

q) Klub seniorfi -]esen1'k, Dukelské 718/6;

r) Centrum spoleénych aktiVit a Knihovna V. Priessnitze - Iesenl'k, 28. 1‘1’jna 870/18;

s) Divadlo Petra BezruEe — Iesenik, 28. fijna 880/16.

t) Kostely na fizeml' mésta Iesenl’k

3.3. Osoba oprévnéné smi byt poskytovatelem sluieb plv‘epravovéna pouze z mista svého
bydliété na nékterou z vyée uvedenych adres nebo V opaéném sméru (tj. z vyée uvedené
adresy do mista svého bydliété). Kaidé jl'zda je povaiovéna za samostatnou jl'zdu,
pf‘iéemi jednou jl’zdou se rozuml’ cesta tam, cesta zpét je povaiovéna za daléi jl’zdu. Osoba
oprévnéné mfiie kaidjr mésic vyuil't celkern 6 jizd.

3.4. Poskytovatel sluiby je povinen zajiét’ovat sluébu pouze ve vozidlech s provozovanym IT
zaf‘l’zenim se software dodanfim objednavatelem. Zadévéni osoby oprévnéné do IT
aplikace bude probihat tak, fie osoba bude zadéna do IT aplikace, ve které bude vedena
aktualizované databéze osob oprévnénjlch vyuil’vat sluibu senior taxi. Kromé zadéni
osoby nésledné bude zada’ma také trasa, kdy se V aplikaci z rolovaciho menu vybere
startovni misto z mista bydliété nebo uréené misto dle (:1. 3.2. této dohody a cflové misto
trvalého pobytu nebo uréeného mista dle El. 3.2. této dohody. JIzda bude nésledné pf‘i
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startu zahéjena a V Cl'lové stanici ukonéena a po ukonéenl’ bude uvedena cena, které bude
uvedena na pfepravnfm dokladu za danou jl'zdu.

4. DOBA, MiSTo A ZPI°JSOB POSKYTOVANi SLUZEB
4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat sluiby ve sjednané dobé:

Termin zahéjeni poskytovéni sluieb: poskytovéni sluieb bude zahéjeno po podpisu
rémcové dohody o poskytova’lni sluieb V terminu stanoveném objednatelem.
Sluiby budou poskytovény p0 dobu 2 let.

4.2. Poskytovatel bude pf‘epravu osob oprévnénj/ch zabezpeéovat V pracovnl’ dny V dobé 0d
6:00 do 18:00 hodin.

4.3. Sluiby budou poskytovény na fizemi mésta Iesenl’k.

5. OBJEDNAVANi DiLCiCH SLUZEB
5.1. Poskytovatele dl'lél’ sluiby si vybl'ré sama osoba oprévnéné dle SVj/ch preferenci, a to

ze seznamu Véech poskytovatelfi sluieb.
5.2. Osoba oprévnéné si sluibu objedné na telefonnl’m Efsle poskytovatele sluieb, které

poskytovatel sluieb sdéll’ objednateli pl’semné pfed uza‘enim této smlouvy. Objednatel
nésledné pfedé seznam poskytovatelfi sluéeb Véetné jejich telefonnl’ch Eisel V§em osobém
oprévnénym.

6. CENA ZA POSKYTOVANi SLUZEB
6.1. Cena je stanovena nésledovné:

6.1.1. Osoba oprévnéné uhradi poskytovateli smluvnl’ ééstku 20 K6 za jednu jizdu. Tato E‘éstka
bude fiétovéna ve vozidle p0 ukonéenl’ jl'zdy.

6.1.2. ' Objednatel hradl' provozovateli cenu za jednu jl’zdu Véetné Eekaci lhfity bez pfistavného ve
vyéi tarifu 30 KE‘ za km snl'ienou o 20 Kt”: poplatku osoby oprévnéné.

6.2. Tato cena je stanovena jako nejVj/ée pfipustné a nepfekroéitelné. Poskytovatel prohlaéuj e,
fie cena zahrnuje veékeré néklady, které bude tf‘eba nutné nebo fiéelné vynaloiit zejména
pro f'édné poskytovénl’ sluieb. Poskytovatel déle prohlaéuje, fie cena je stanovena
is pf‘ihlédnutl’m kVyVOji cen V daném oboru Véetné vyvoje kurzu éeské mény
k zahraniém’m méném, a to po celou dobu trVénl’ zévazkfi z této dohody.

7. PLATEBNi PODMiNKY
7.1. Uhrada ceny sluiby bude realizovéna objednatelem nésledovné:

Cena sluieb bude poskytovateli hrazena na zékladé diléi mésiéni fakturace na zékladé
skuteéné provedenjrch sluieb.

7.2. Fakturace a platba skuteéné provedenych sluieb bude probihat nésledovné:
Fakturace skuteéné provedenych sluieb bude probihat na zékladé mésiénich faktur.
Pfilohou faktury budou doloiené papirové stvrzenky o vykonanVch cestéch.

7.3. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvnl’ch stran do 30 dnfi 0d doruéenl’ faktury
objednateli.
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7.4. '

7.5.

7.6.

Faktura je uhrazena dnem odepséni plv‘l'sluéné Eéstky zfiétu objednatele. Platba bude
provedena na liéet poskytovatele uvedeny na faktuf‘e.

Faktura musx’ m1't néleiitosti dafiového dokladu dle zékona é. 235/2004 8b., 0 dani
z pfidané hodnoty, ve znénl' pozdéjéich plv‘edpisfi.
f‘l’padé, fie bude faktura obsahovat nesprévné nebo nefiplné fidaje, je objednatel
oprévnén fakturu do 20 dnfi od jejl’ho doruéem’ vrétit. Poskytovatel podle Charakteru
nedostatkfi fakturu opravi nebo vystaVI’ novou. Vrécenim faktury pfesta’wé béiet pfivodni
lhfita splatnosti. Nové tf‘icetidennl’ lhfita splatnosti poél’né béiet dnem doruéenl' opravené
nebo nové faktury objednateli.

PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNiCH STRAN

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Smluvnl’ strany se zavazujl’ informovat bez zbyteéného odkladu druhou smluvm’ stranu
o veékerych skuteEnostech, které jsou vyznamné pro plnénl' zévazkfi smluvnl'ch stran.
Poskytovatel je povinen realizovat pFedmét této dohody V souladu s touto dohodou Fédné,
peEliVé a v souladu s obecné zévaznymi prévnl'mi pfedpisy.

Poskytovatel je povinen poskytovat sluiby v terminech a V kvalité definovanych touto
dohodou.

Poskytovatel je povinen neprodlené oznémit pl'sernnou formou objednateli pf‘ekéiky,
které mu brénl’ V poskytovénl’ sluieb a vykonu dal§ich Einnostl’ souvisejl’cich s plnénim
pfedmétu dohody. Poskytovatel je povinen upozorfiovat objednatele Véas na V§echny
hrozicf vady éi hrozici vypadky poskytovanj/ch sluieb.

Poskytovatel je povinen upozorfiovat objednatele na pf‘ipadnou nevhodnost pokynfi
objednatele.

Poskytovatel odpovidé za bezpeénost svych pracovnl’kfi. Pfed zahéjenl'm (”:innosti budou
Véichni pracovnici proékoleni o dodriovénl’ bezpeénosti préce odpovidajici mistm’m
bezpeénostm’m pravidlfim, a to V souéinnosti s odbornjlm specialistou objednatele.

Poskytovatel je povinen m1't uzavf‘enou pojistnou smlouvu o pojiéténi odpovédnosti pfi
provozu V§ech vozidel na pozemnl’ch komunikacich a pojiéténl’ havarijnl’, Véetné pojiéténi
V§ech sedadel, a tedy na nich pf‘epravovanjlch oprévnénjlch osob (Véetné Véech
pfisluénych pojistnych podml'nek a pfl’padnych dalél’ch souvisejl’cich ujednénfl; pojistné
smlouva musi potvrzovat, ie poskytovatel mé postaveni pojiéténého a musi byt uzaVIV‘ena
s poji§t’ovaci spoleénostl', oprévnénou provozovat pojiét’ovaci éinnost. Toto pojiéténi se
poskytovatel zavazuje dodriovat V uvedeném minimélnl’m rozsahu p0 celou dobu trvénl’
této dohody.

Objednatel se touto dohodou zavazuje poskytnout poskytovateli veékerou souEinnost
nezbytnou pro poskytovénl’ sluieb.
Objednatel je oprévnén kontrolovat prfibéiné kvalitu poskytovanych sluieb a pisemné
poskytovatele upozorfiovat na zjiéténé nedostatky.

Poskytovatel prohlaéuje, ie disponuje oprévnénl’mi k provedenl’ sluéeb a Einnostem dle
této dohody V souladu s obecné zévaznymi prévnl’mi pf‘edpisy.
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' ODPOVEDNOST ZA §KODU
9.1.

9.2.

9.3.

Smluvnl' strany nesou odpovédnost za zpfisobenou ékodu V rémci platnych prévnl’ch
pfedpisfi a této dohody. Smluvnl’ strany se zavazujl' k vyvinutl' maximélm’ho fisill’
k pf‘edchézeni ékodém a k minimalizaci vznikljlch ékod.
Zédné ze smluvnl’ch stran neodpovidé za ékodu, které vznikla V dfisledku vécné
nesprévného nebo jinak chybného zadéni, které obdriela 0d druhé smluvni strany. Zédné
ze smluvnl’ch stran neni odpovédné 2a prodlenl’ zpfisobené prodlenl’m s plnénl’m zévazkfi
druhé smluvni strany.
Smluvnl’ strany se zavazujl’ upozornit druhou smluvnl’ stranu bez zbyteéného odkladu na
okolnosti vyluéujl’ci odpovédnost brénici fédnému plnéni této dohody. Smluvnl’ strany se
zavazuji k vyvinutl' maximélm’ho fisill' k odvrécem’ a pfekonénl’ okolnosti vyluéujicfch
odpovédnost.

10. SANKCE

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Pokud bude poskytovatel V prodleni s poskytovém’m sluieb dle této dohody a s plnénim
objednévek oprévnéné osoby nebo bude poskytovat sjednané sluiby V rozporu
s ujedna’mim dohody a pra’vnl'mi pfedpisy, vznikne objednateli nérok na smluvm’ pokutu
ve vyéi 500 Ké za kaidjl jednotlivjl pf‘l’pad poruéenl’.
V pfl’padé nedodréenl' terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem je poskytovatel
oprévnén fiétovat objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z dluiné Eéstky za kaidy i
zapoéaty den prodleni.
Smluvnl’ pokuty se nezapoéitévajl’ na néhradu pf‘l’padné vzniklé ékody.
Smluvnl’ pokuty je objednatel oprévnén zapoél’tat proti pohledévce poskytovatele.
Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnfi p0 obdrieni dafiového dokladu
(faktury) s vyél'slenim smluvnl’ pokuty.

11. ODSTOUPENi OD DOHODY
11.1.

11.2.

11.3.

Objednatel je oprévnén odstoupit 0d dohody V pfl’padé, fie poskytovatel neprovédl’ sluiby
f‘édné a Véas, a to ani p0 pl’semném upozornénl’ objednatele. Déle je také objednatel
oprévnén odstoupit 0d dohody dle dfivodfi vyée uvedenych v dohodé nebo dle zékonnych
dfivodfi.

Poskytovatel je oprévnén odstoupit od dohody v pfipadé, fie objednatel je V prodlenl’ se
zaplacenl’m faktury a toto prodlenl’ trvé p0 dobu delél’ nei tficet dnl' p0 pisemném
upozornénl’. Déle je oprévnén odstoupit od dohody V ph’padé, fie objednatefje v prodlenl’
s plnénl’m svfzch zévazkfi podle této dohody déle nei tl‘icet dni a nezjedné népravu ani do
patnécti dnfi od doruéenl’ pl'semného oznémenl' poskytovatele o takovém prodlenl'.
UEinky odstoupenl’ 0d dohody nastévajl' dnem doruéem’ oznémenl' o odstoupenl' druhé
strané dohody.

12.
12.1.

DOLOZKA o PRISTOUPENi K DOHODE
Objednatel si timto sjednéwé prévo tf‘etl'ch osob pf‘istoupit ktéto dohodé na stranu
poskytovatele (,,dal§i p05kytovatel“).
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12.2.

12.3.

Pfistoupivél’ dalél’ poskytovatel je povinen splfiovat veékeré pofiadavky stanovené pro
poskytovatele slufieb v rémci vef‘ejné zakézky.

vvr vNa zékladé dohodé o pfistoupenl' pfistoupl' dalél’ poskytovatel ktéto dohode, c1mz nabude
prév a povinnosti vypljlvajl'cich ztéto dohody a bude plnit podml'nky dohody
na strané poskytovatele. Za takovéto plnénl’ podml'nek dohody nélefil' dalél’mu
poskytovateli stejné plném’ ze strany objednatele, jaké by objednatel poskytl poskytovateli
za plnéni dohody.

13. ZAVERECNA USTANOVENi
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

Tuto dohodu lze ménit pouze él’slovanjlmi dodatky, podepsanyrrii obéma smluvnimi
stranami.

Tuto dohodu je mofino ukonéit pisemnou dohodou smluvnl’ch stran.
rSmluvnl’ strany taktéfi mohou dohodu vypovédét pl’semnou Vypovédi Stf‘l’n’lésfénl

Vypovédni lhfitou, které zaEiné béfiet prvnl'm dnem kalendarnlho mésice nésledujiciho
p0 kalendéfinl’m mésici, V némfi byla vypovéd’ doruéena druhé strané.
Pfipadné neplatnost nékterého ustanovenl' této dohody nemé za nésledek neplatnost
ostatnl’ch ustanovenl'. Pro pf‘l’pad, fie se kterékoliv ustanovenl’ této dohody stane
nefiéinnjrm nebo neplatnjlm, se smluvnl’ strany zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit
takové ustanovenl' novjlm.

v vf‘l’pade, ze nékteré ze smluvnl’ch stran odml'tne plv‘evzit pl’semnost nebo jejl' pfevzeti
Iznemofinl, se mé za to, fie pl'semnost byla doruéena.

Dohoda se fifdi Eeskflm prévnl’m fiédem. Obé strany se dohodly, fie pro neupravené vztahy
plynouci z této dohody platl' pfiislu§né ustanovem’ obéanského zékonl'ku _
Osoby pedepisujici tuto dohodu sv3’1m podpisem stvrzujl’ platnost svého oprévnénl’ jednat
za smluvni stranu. .

Smluvm’ strany se dohodly, fie pf‘l’padné spory budou pf‘ednostné fieéeny dohodou.
V pfl’padé, fie nedojde k dohodé stran, bude spor Iv‘eéen mistné a vécné pfisluénym soudem.
Poskytovatel je na zékladé § 2e) zékona E. 320/2001 Sb.,«o finanéni kontrole osobou“
povinnou spolupfisobit pfi vykonu finani‘nl’ kontroly. Poskytovatel je V tomto pfi’padé
povinen vykonat veékerou souéinnost s kontrolou.
Smluvm’ strany berou na Védoml', fie tato dohoda bude uvelv‘ejnéna v registru smluv
vsouladu s ustanovenl’mi zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvléfitnl’ch podminkéch fiéinnosti
nékterych smluv, uvef‘ejfiovéni téchto smluv a o registru smluv. Uvef'ejnéni smlouvy zajistl'
objednatel.

Poskytovatel se zavazuje zachovévat mléenlivost 0 osobnl’ch fidajl'ch jednotliVj/ch klientfi
objednatele, dle Obecného naf'l’zeni o ochrané osobnl'ch fidajfi 2016/679 (,,GDPR") a
zékona é. 110/2019 Sb., 0 zpracovénl' osobnl'ch fidajfi a déle zachovévat mléenlivost o
dfivérnjlch informacich, které se tykajl’ objednatele a jeho klientfi a se kterjlmi bude V
prfibéhu individuélnl’ch kurzfi poskytovatel seznémen. PovinnoSt zachovat mléenlivost
trvé i po ukonéeni plnéni dle této dohody.

Smluvnl’ strany prohlaéuji, fie fiédné informace uvedené v této dohodé nenl’ pfiedmétem
obchodnl’ho tajemstvi ve smyslu § 504 obéanského zékonl'ku.
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13.13. Tato dohoda je vyhotovena v takovém poétu stejnopisfi, kolik je smluvm’ch stran + jeden
daléi stejnopis, aby objednatel obdriel dva.

13.14. Smluvni strany potvrzuji, 2e 51 tuto dohodu pred jejim podpisem preéetly 3 ie sjejl'm
obsahem souhlasi. Na dfikaz toho pripojuji své podpisy.

13.15. Nedl’lnou souéésti této smlouvy je priloha: Struény névod na pouil’véni IT aplikace

13.16. Uzavf‘eni této smlouvy schvélila Rada mésta Jesenik usnesem’m E. 2899 ze dne 22.11.2021

VJeseniku dne ’/ 12/ , 020027

Objednatel
Mgr. BC. Zdefika Bliét’anové
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Poskytovatel 1
Toméé Fojtik
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Poskytovatel 2
Petr Berger
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Poskytovatel 4
Martin Kelle

Poskytgatel 5
Petr Bechynsky
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Struény névod na pouiivéni aplikace Senior Taxi - f'idié

Uvodni obrazovka

Senior Taxi Jesenfl< Nadchézejl'ci v

I‘ 6
Jan Kubin (124) Dnes, 16:10

Nemocnice

' Hfbitov Bukovice

I‘ 0
Marie Forma’nkova’ (111) Dnes. 18:00

Domov - Bezruéova 646/27

Vlakové nédraii

Nové jI'zda

H

Pfepl'némi mezi nadchézejicimi a
minul3'1mi jizdami.

Seznam naplénovanych
[minucm jl'zd 0d éasové
nejbliiéi. V pfipadé jizdy, které
zaéne v Ease do 15 minut, je
moiné jl'zdu zaéft tlaél’tkem
Start.
Moinost zména nebo zruéem’ jii
zadané budouci jizdy.

Zadéni nové jizdy.

Pfepinéni mezi obrazovkami:
pfehled jizd, probihajici jizda a
detail fiétu (odhlééem’).

1O
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Zadém’ nové jizdy

Uvodnl’ obrazovka

SeniorTaxiJesenflx Nadeha'zejict' V

1‘ 6
Jan Kubu'n (124) Eves. 15 10

' NEmOCnlCE

> Hfibitov Bukowce

m

’9
011851800Marie Forménkové (111)

Domov - Bezméova 646/27

' Vlakuvé nédraéi

Nova' jl'zda

B

Kliknéte na ”Nové
jizda” nebo zvolte
ze seznamu jl'zd
pomoci tlaél'tka
"Start".

Nové jl'zda

Nové jizda

Koho povezete? . ; ,

Boiena Hora’kové 7

Odkud
Domov - Beskydska’ 1298/6 '

Kam

Kdy

11 :00 03/10/2019

Zvolte pasaiéra,
nésledné Odkud a
kam jej povezete.
PFidejte, doplfite
Eas a datum.

Probl’hajici jl'zda

MU Tovérni ulice
v

Autobusové nédraii

Natalii3007 Test

Za-iaiekyzdy 9:51

Odhadovana cens 42,00 Ké

Dobasdy 1min

Po dojeti na misto
uréeni,j1’zdu
ukonél'te tlaél'tkem
“Ukonéit jizdu”.

Uloienl’ jizdy

MU Tovérm' ulice
v

Autobusové nédraii

NataliiaDU7 Test

Zaéalekpzdy 9:51

Odhadovana’ cena 42.00 KE
Dubajizdy 1 min

Cena:

Po ukonéem’
zadejte skuteénou
cenu podle
taxametru a
uloite 11s do
systému.

11




