

Smlouva o poskytování veterinárních služeb
uzavřená podle ustanovení § 2586 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů


článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:  Město Nový Jičín
Sídlo: Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín
zastoupené Ing. Evou Bártkovou, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212,
Bankovní spojení: XXX
na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:  MVDr. Milan Šturm
Sídlo: XXXXX  
IČO: 10612131
Bankovní spojení: XXXXX
na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)


článek 2 - Předmět plnění 

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele na základě jednotlivých písemných objednávek kastraci (dále jen „úkon“) toulavých koček a kocourů a objednatel se zavazuje zaplatit za každý jednotlivý úkon sjednanou jednotkovou cenu. 

článek 3  - Doba trvání závazku

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2022.  


článek 4 – Podmínky pro plnění předmětu smlouvy

	Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění závazků z této smlouvy nezbytné.
	Zhotovitel se zavazuje provést úkon podle článku 2 smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost ve stanoveném rozsahu a ve sjednané době.
	Zhotovitel je povinen provést v rámci úkonu veškeré činnosti, které s daným úkonem souvisí.
	Zhotovitel je povinen provést úkon vždy na základě písemné objednávky bezprostředně po předání kočky/kocoura, u níž má být úkon proveden, osobou zmocněnou objednatelem, a to ve své ordinaci v běžné ordinační době.  
	Písemnou objednávku je objednatel povinen doručit zhotoviteli prostřednictvím zmocněné osoby před předáním kočky/kocoura zhotoviteli. 
	Po provedení úkonu je zhotovitel povinen předat kočku/kocoura zpět osobě, která je k předání a převzetí zmocněna. 



článek  5 - Cena a fakturace

1.	Cena za provedení jednoho úkonu je stanovena dohodou obou stran a činí:

	433,- Kč včetně DPH za kastraci jedné kočky
	294,- Kč včetně DPH za kastraci jednoho kocoura


2.	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení jednoho úkonu (kastrace kočky/kocoura).
3.	Cenu uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené zhotovitelem po řádném provedení úkonu. Přílohou faktury je potvrzení zmocněné osoby, která kočku/kocoura ke kastraci předala, o datu provedení úkonu a převzetí kočky od zhotovitele. 
4.	Vystavená a odsouhlasená faktura bude splatná bankovním převodem do 14 dnů od data jejího převzetí objednatelem. 


Článek 6 – Ukončení smlouvy, vady plnění předmětu smlouvy, sankce 

1.	Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
2.	V případě, že zhotovitel opakovaně neprovede úkon do jednoho měsíce od výzvy zmocněné osoby k provedení úkonu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.  
3.	V případě prodlení objednatele s úhradou řádně fakturovaných částek ceny úkonu je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,5 % z  ceny úkonu za každý den prodlení.


článek 7 - Závěrečná  ustanovení

1.	Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh.     
2.	Účastníci odpovídají za škody způsobené porušením právních povinností vyplývajících z této smlouvy a z právních předpisů za podmínek a v rozsahu Občanského zákoníku.
3.	Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Občanský zákoník.
4.	Případné změny ve sjednaném rozsahu díla, tedy vícepráce či méně práce, musí být předem dohodnuty mezi zhotovitelem a  objednatelem a musí o nich být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.





Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 


V Novém Jičíně dne: 03.01.2019					07.01.2019

zhotovitel							za objednatele 





……………….………………	………………………………
		
MVDr. Milan Šturm		Ing. Eva Bártková




Příloha č. 1: Vzor zmocnění osoby k předání a převzetí kočky 
Příloha č. 2: Vzor potvrzení o provedení úkonu a převzetí kočky po úkonu































Příloha č. 1: 

Vzor zmocnění osoby k předání a převzetí kočky 


Město Nový Jičín, zastoupené Ing. Bártkovou, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín, zmocňuje pana/paní ………………………….., nar. dne:…………….., bytem: ……………………………………….. k předání toulavé kočky/kocoura na Veterinární ošetřovnu v Novém Jičíně, Jugoslávská 26, Nový Jičín, panu MVDr. Milanu Šturmovi k provedení kastrace, jejímu následnému vyzvednutí po kastraci, poskytnutí nezbytné pooperační péče a vypuštění kastrované kočky zpět do lokality, kde byla odchycena.

Zmocňující:							Zmocněná osoba:

……………………………..					…………………………………….

Příloha č. 2: 


Vzor potvrzení o provedení úkonu a převzetí kočky po úkonu
(po vyplnění odevzdejte veterináři při vyzvednutí kastrované kočky/kocoura)

Já níže podepsaná zmocněná osoba ……………………………………, nar. …………………, bytem: …………………………………….. potvrzuji, že jsem dne: ……………….. převzal/a kocoura/kočku po provedené kastraci a poskytnu jí nezbytnou pooperační péči před jeho/jejím vypuštěním.


……………………………………
podpis zmocněné osoby 

