SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SYSTÉMU MEDIDATA
Smluvní strany :
COMPEK MEDICAL SERVICES, spol. s r.o.
Se sídlem : Jičín, 17.listopadu 861, PSČ: 516 01
IČ : 49287885, DIČ : CZ49287885
V zastoupení p.Petr Čermákem, jednatelem společnosti, nebo zplnomocněným pracovníkem společnosti COMPEK MEDICAL
SERVICES, spol. s r.o.. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4205 (dále jen
„provozovatel“)
a

……………………………………………………………………………………………. (obchodní firma/ obchodní jméno)
Se sídlem/místo podnikání: ……………………..…………………………………………………………………………………………..
IČ : ……………………..……………………………………………………………..
Zastoupený : …………………..………………………….………………………….

(platí pouze u právnických osob)

Zapsaný : …………………………………………………..…………………………

(platí pouze u právnických osob)

(dále jen „účastník“)
vzhledem k tomu, že dospěly k úplnému a vzájemnému konsensu v níže uvedených skutečnostech, se rozhodly uzavřít následující

Smlouvu o provozování internetového on-line transakčního systému MEDIDATA a účasti v něm

1.
2.

I.
Úvodní ustanovení
Provozovatel provozuje a spravuje internetový on-line systém (dále jen systém MEDIDATA) určený pro zabezpečený přenos
převážně pacientských dat mezi zdravotnickými zařízeními.
Účastník systému MEDIDATA může přijímat a odesílat zabezpečená data kterémukoliv z jiných účastníků systému.
II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je :
a) závazek provozovatele aktivně zapojit účastníka do systému MEDIDATA s funkčností dle článku III. této smlouvy a umožnit mu
řádně využívat tento systém.
b) závazek účastníka zaplatit provozovateli za účast v systému odměnu dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
III.
Systém MEDIDATA
Systém MEDIDATA zajišťuje zabezpečený přenos dat mezi jednotlivými uživateli systému

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran, záruky
Provozovatel se zavazuje do 10 dnů od podpisu této smlouvy zavést (zaregistrovat) účastníka do systému MEDIDATA a umožnit
mu využívat tento systém.. Vyplněným registračního listem v příloze č.2, která je nedílnou součástí smlouvy předá účastník svoje
identifikační údaje provozovateli.
Následně po registraci provede provozovatel instalaci a nastavení klientského software, zaškolení účastníka a předvede funkci
systému.
Provedení instalace potvrdí účastník podpisem předávacího protokolu v příloze č.2.
Počítač na který bude instalován klientský SW musí odpovídat technickým podmínkám v příloze č.1, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
Licenční, záruční a bezpečnostní podmínky systému jsou uvedeny v příloze 1.
Účastník se zavazuje plně respektovat licenční ujednání a pravidla provozu systému MEDIDATA, s nimiž jej provozovatel
seznámil.
Pokud by docházelo k porušování pravidel užívání systému, má provozovatel právo odstoupit od smlouvy a ukončit poskytování
služeb účastníkovi.
Provozovatel v žádném případě neručí za obsah přenášených zpráv. Systém tyto zprávy pouze přenáší.
Provozovatel v žádném případě neručí za zneužití přístupových klíčů do systému jakož i klientských certifikátů, ani za škody
způsobené tímto zneužitím.
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V.
Zabezpečení přenášených dat
Provozovatel zabezpečuje přenášená data ve dvou úrovních zabezpečení v závislosti na možnostech a požadavku účastníka dle
přílohy č.1.
Uživatel v registračním formuláři vyplní požadavky na zabezpečení a certifikáty. V předávacím protokolu potvrdí nastavené
parametry zabezpečení.
V.
Odměna, platební podmínky
Účastník se zavazuje platit provozovateli za provedené služby v systému MEDIDATA odměnu dle ceníku, který je uveden v příloze
č.1.
Odměna je splatná na základě faktury vystavené provozovatelem.
VI.
Důvěrnost informací
Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které o sobě navzájem získaly v průběhu plnění předmětu této
smlouvy, které nejsou veřejně přístupné anebo které pokládají za důvěrné. V této souvislosti se zavazují zajistit utajování těchto
informací též všemi zaměstnanci smluvních stran i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této
smlouvy. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré informace, které jsou jako důvěrné
označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní straně újmu, bez ohledu na to,
zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací, dokud se tyto informace nestanou všeobecně známými. Smluvní strany
se dále zavazují, že nepoužijí tyto informace ve svůj prospěch, vyjma plnění předmětu této smlouvy, či ve prospěch třetích osob.
Ustanovení odstavce 1 se vztahuje jak na období platnosti této smlouvy, tak na období šesti let po jejím ukončení.
Ustanovení § 17 a násl. (obchodní tajemství) zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) nejsou tímto článkem dotčena.
VII.
Platnost, účinnost a trvání smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva může být ukončena :
a) dohodou smluvních stran;
b) výpovědí;
c) odstoupením od smlouvy.
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná
běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Účastník je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud provozovatel opakovaně poruší své povinnosti uvedené v článku IV. této
smlouvy.
Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, je-li účastník v prodlení s úhradou peněžitého závazku dle této smlouvy u dvou
faktur déle než 60 dní.
V případě ukončení této smlouvy se smluvní strany zavazují vyrovnat své vzájemné závazky do 15 dnů od jejího ukončení.
VIII.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní stran obdrží po jednom
vyhotovení.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, očíslovaných dodatků.
V případě neplatnosti či neúčinnosti jakéhokoli ustanovení této smlouvy, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná.
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením platným a účinným, které svým obsahem
a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu.
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se zavazují řešit jakýkoli spor z této smlouvy nejprve smírnou cestou. Nebude-li spor vyřešen smírnou cestou, je
kterákoli smluvní strana oprávněna jej předložit k věcně a místně příslušnému soudu České republiky.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy :
příloha č.1 –technické a licenční podmínky systému MEDIDATA, záruky, zabezpečení, ceník služeb
příloha č.2 – předávací protokol
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že obsah smlouvy je pro ně srozumitelný a
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojí níže své podpisy.

V ……………………………………. dne ……….……….

V ……………………………………. dne ……….……….

…..……………………………………………………….
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
za provozovatele

………………………………………………………………
podpis, razítko
za účastník
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MEDIDATA – přílohy lékaři
I.
Technické podmínky systému MEDIDATA
Připojení účastníka do systému vyžaduje následující technické podmínky
a) počítač s funkčním operačním systémem MS Windows 98 a vyšším
b) připojení k internetu buď komutovanou nebo pevnou linkou
c) funkční internetový prohlížeč MS IE 5.5 a vyšší
d) přístupný adresář pro příjem a odesílání přenášených souborů

II.
Licenční podmínky systému MEDIDATA
Pro připojení účastníka do systému je nutné instalovat klientský SW na počítač účastníka. Tento software je chráněn zákony České republiky o
autorském právu, ustanovením mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že se k softwaru musíte chovat jako ke všem
dílům, které podléhají autorskému právu. Nesmíte pořizovat nelegální kopie programu, příruček ani dalších materiálů, které jsou součástí softwaru s
výjimkou záložních kopií. V případě, že nabyvatel licence nesouhlasí s podmínkami uvedenými v této smlouvě, je povinen softwarový produkt
neinstalovat a nepoužívat. Nabyvatel licence není oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci. Nabyvatel není oprávněn software pronajmout nebo
půjčit jiné osobě.

III.
Záruční podmínky systému MEDIDATA
Záruka se vztahuje na distribuční médium a bezvadnou funkci programu. Bezvadnou funkcí programu se rozumí chod v souladu s dokumentací
(včetně dodatků), která je součástí programu v písemné nebo elektronické formě. Místem uplatnění záruky je sídlo poskytovatele licence. Poskytovatel
licence neručí za bezvadný chod programu v případě, že program je provozován na technickém vybavení, která neodpovídá technickým podmínkám
uvedeným v odstavci I. Poskytovatel licence nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv (včetně a bez omezení, škody ze
ztrát zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv další finanční ztráty), i když vznikly na základě použití, nebo
nemožnosti použití programu, jež je předmětem této smlouvy, dokonce byl-li uvedený program označen jako možný původce těchto škod. Poskytovatel
licence neručí za jakékoliv škody způsobené chodem programu na výpočetní technice, programovém vybavení či datových souborech uživatele, byly-li
tyto způsobené užitím programu v rozporu s dokumentací, či vznikly následkem předem nedefinované události či užitím nestandardního software či
hardware.

IV.
Zabezpečení systému MEDIDATA
Systém MEDIDATA využívá certifikačních služeb I.CA – první certifikační autority. Certifikační politika I.CA je uvedena v dokumentu „certifikační
politika ICA.pdf“.
Zabezpečení přenosu je řešeno ve dvou úrovních podle požadavku a možnostech klienta.
a) základní zabezpečení – připojení k serveru pomocí protokolu SSL, serverový certifikát pro ověření pravosti serveru od I.CA a klientský klíč
generovaný serverem MEDIDATA pro ověření pravosti klienta
b) plné zabezpečení – oproti základnímu zabezpečení využívá navíc certifikátu od I.CA, který již uživatel vlastní (např. pro homebankig, portál
ZP,atp.), nebo si ho nechá zřídit. Tímto certifikátem je ověřena pravost klienta nezávislou certifikační autoritou.
Plné zabezpečení nelze z technických důvodů aktivovat na operačních systémech MS Windows 95 a 98.

IV.
Ceník služeb systému MEDIDATA pro lékaře
Cena za užívání systému se skládá ze dvou částí. Jednorázového instalačního poplatku a plateb za přenos dat (transakce).
Instalace
registrace uživatele do systému na základě vyplněného registračního listu - příloha č.1 a správa účtu
instalaci a nastavení klientského SW na počítači uživatele
zaškolení uživatele pro práci s klientským SW
služby podpory zákazníků, helpdesk a hotline
Cena instalace
1.000,- Kč bez DPH
Platba za instalaci bude provedena na základě faktury vystavené po předání systému. Předání systému potvrdí uživatel podpisem předávacího protokolu –
příloha č. 2. Technické a licenční podmínky jsou uvedeny v článku I této přílohy.
Cena instalace nezahrnuje
ceny za služby a produkty výrobců ambulantních SW a zaškolení k těmto produktům
služby certifikační autority
poplatky za produkty a služby spojené s využitím sítě internet
dopravné
Přenos dat - transakce
Transakcí se rozumí přenos souboru mezi serverem a uživatelem systému MEDIDATA. Jedna transakce = jeden soubor (výsledky laboratorních vyšetření,
RTG nebo SONO snímek, zpráva od kolegy, atd.). V některých souborech mohou být výsledky několika pacientů.
Cena přenosu jednotlivých zprávy - transakcí
Je možné zvolit buď paušální poplatek nebo platby za transakce.
Cena za transakce

1,00 Kč bez DPH

Platba za transakce bude provedena na základě faktury vystavené provozovatelem podle počtu přenesených zpráv.
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Předávací protokol systému MEDIDATA

Dne

byla provedena instalace systému MEDIDATA.

Zákazník :
Instalaci provedl :
Zaškolení provedl :
Telefonická konzultace :
Výsledky souhlasí :

ano

ne

Výsledky kontroloval :

Zákazník má tímto funkční přenos laboratorních výsledků do svého počítače pomocí systému
MEDIDATA.

…………………………………………………………
zákazník

…………………………………………………………
za MEDIDATA
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