
SMLOUVA O DÍLO č. M040219 

Objednatel: 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 
702 00 Ostrava 
DIČ: CZ71009396 
IČ: 71009396 
Peněžní ústav: ČNB Ostrava 
č. ú.:  

Tel.:  

Státní příspěvková organizace, zřízená MZ ČR 

Oprávněná osoba: 
Ing. Eduard Ježo 
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě 
Kontaktní osoba: 

1. Předmět smlouvy. 

Zhotovitel: 

Zdravotni ustav se sidlem 
Doruceno: 12.02.2019 
ZU/03613/2019 
li sty: 1 prilohy, 

111111111 1111 
zusoes743abb86 

LAB-MET s.r.o. 
Štěpánkova 86/ 8, Soběšice 
644 00 Brno 
DIČ: CZ25347969 
IČ: 25347969 
Peněžní ústav: KB Brno 

Tel:
GSM:
Společnost je zapsána u 
KS:Brno, odd. C, vložka 28013 

Oprávněná osoba: 

jednatel společnosti 
Kontaktní osoba: 

Předmětem smlouvy je zajišťování metrologických výkonů zhotovitelem - Kalibrace měřidel teploty - ve 
prospěch objednatele dle podmínek dále dohodnutých. Veškerá metrologická činnost se řídí zákonem č.505/1990 
Sb. o metrologii v platném znění a souvisejícími vyhláškami. Dále tato činnost probíhá dle harmonogramu 
objednatele a způsobem, který je uveden v interní dokumentaci objednatele a vztahuje se na měřidla objednatele. 

2. Povinnosti zhotovitele. 
Průběžné zajišťování konfirmačního systému měřidel v intervalech stanovených objednatelem. Konfirmační 
systém dle požadavku objednatele představuje: 
2.1. Kalibrace měřidel teploty 

Kalibrace zajistí zhotovitel dle postupů pro kalibrace pomocí pracovních etalonů v kalibrační laboratoři 
zhotovitele. Tyto kalibrace sestávají ze zkoušky dle platných kalibračních postupů, ČSN, TPM a opatření 
měřidla kalibračním štítkem s vystavením kalibračního listu. 

3. Povinnosti objednatele. 
3.1. Objednatel se zavazuje, že zodpovědná osoba objednatele bude plnit neodkladně a důsledně svoje povinnosti 
s cílem zajištění jednotnosti a správnosti měřidel objednatele. 
3.2. Objednatel se zavazuje vytvořit takové podmínky, aby zásah třetí osobou do měřidel byl vyloučen. Za zásah 
třetí osoby se nepovažují úkony laické údržby prováděné obsluhou měřidla, úkony odborného servisu nebo 
úkony orgánu státní správy. 
3.3. Objednatel zajistí dekontaminaci příslušných měřidel a zařízení před prováděním výkonů, pokud se 
nedohodne se zhotovitelem jinak. 
3.4. Objednatel v případech, že některé měřidlo nebo měřící zařízení ztratí svoje metrologické vlastnosti (např. 
porucha, oprava) požádá zhotovitele o provedení metrologických výkonů ve smyslu těchto podmínek. 



3.5. Objednatel zodpovídá za veškeré škody vzniklé při používání měřidel v rámci konfirmačního systému 
způsobené předáváním neúplných a nedostatečných podkladů a vstupních dat. 

4. Cenové podmínky a čas plnění objednávky 
4.1. Cena za dílo (metrologické výkony) bude fakturována v souladu s cenovou nabídkou ze dne 24. 1. 2019„ 
Pro potřeby cenové nabídky se nerozlišují typy teploměrů a cena je stanovena jednotně. Kalibrace 1 ks 
teploměru (I ks / 3 teplotní body) včetně vystavení kalibračního listu je stanovena na částku 442,- Kč bez DPH. 
Každý další požadovaný teplotní bod = 177,- Kč bez DPH. Z této ceny se uplatňuje 20% sleva s ohledem na 
předpokládaný roční objem uvedený v zadání cenové nabídky. 
4.2. Ceny zde uvedené jsou bez DPH a nezahrnují poštovné. 
4.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit objednané metrologické výkony v termínu do 10-ti pracovních dnů od 
fyzického obdržení měřidel na adrese objednatele. 

5. Fakturace. 
5.1. Faktura bude vystavena na základě pracovního výkazu po provedení metrologických výkonů a předání 
metrologických dokladů. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky. Splatnost faktur se sjednává v délce 21 
kalendářních dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem. Při absenci průkazu o doručení faktury se má za to, že 
byla doručena objednateli třetí den po datu jejího vystavení. Faktura je zasílána na adresu uvedenou jako 
fakturační adresa na objednávce. Faktura je uhrazena dnem připsání na účet prodávajícího. 

6. Sankční ujednání 
6.1. Úrok z prodlení proplacení faktur zhotoviteli se určuje ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení 
splatnosti uvedené na faktuře. Uplatnění smluvní pokuty je fakultativní, plně závislé na vůli oprávněné strany. 
6.2. V případě nedodržení termínu provedení metrologických výkonů, ve smyslu povinností zhotovitele dle 
harmonogramu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny za tyto požadované a 
neprovedené metrologické výkony. Uplatnění smluvní pokuty je fakultativní, plně závislé na vůli oprávněné 
strany. 

7. Doplňující podmínky. 
7. I. Kontrola plnění podmínek smlouvy je doložena pracovními výkazy a metrologickými doklady. 
7.2. Veškeré údaje jsou vzájemně konzultovány, schváleny ajsou oboustranně závazné. 
7.3. Tato smlouva se sjednává na dobu 36 měsíců, maximálně do finančního limitu 490.000 Kč bez DPH, s 
výpovědní lhůtou tři měsíce a může být vypovězena pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, případně 
písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran. 
7.5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. 
Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 
7.6. Zhotovitel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že objednatel může povinen být na základě zákona 
č. I 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o této smlouvě a právním 
vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní 
předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují. 
7.7. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv. K tomuto zveřejnění je 
objednatel povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 
7.8. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 zajistí 
objednatel. 
7.9. Tato smlouvaje platná ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

7.10. mění-li kterákoliv ze stran některý z kontaktních údajů, zavazuje se tuto změnu bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé straně. Změna je vůči druhé straně účinná okamžikem doručení oznámení. 

7.11. Změny a doplnění této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to formou 
písemných dodatků k ní, přičemž k nabytí jejich platnosti se vyžaduje, aby podpisy oprávněných zástupců obou 
stran této smlouvy byly uvedeny na jedné listině. 

7.12. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jejich podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran dostane každá smluvní strana jeden stejnopis. 

7.13. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, relativně neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, je či bude neplatné, relativně neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení a 
nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanoveních ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení 



bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu 
vadného ustanovení. 

7.14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy 
jsou dostatečně určité a srozumitelné a že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

VOstravě,dne 

Za objednatel
Ing. Eduard Je
ředitel Zdravotního ú~ 

I 

V Brně, dne 

Za zhot?vitel
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