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Kupující / Objednatel:
ÈEZ, a. s.
Duhová 2/1444
Praha 4, PSÈ 140 53
DIÈ: CZ45274649
IÈ: 45274649
ÈEZ, a. s., je zapsána v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským
soudem v  Praze, oddíl B, vložka 1581

Prodávající / Zhotovitel / Poskytovatel:
Státní ústav radiaèní ochrany, v. v. i.
Bartoškova 1450/28
CZ-140 00 PRAHA-NUSLE
DIÈ: CZ86652052
IÈ: 86652052

Dodací místo:
ÈEZ, a. s. - lokality
Ing. Jan Demjanoviè
CZ-

Platební podmínky: PD30 -  30 dní od doruèení
faktury

Adresa pro zasílání faktury v listinné podobì:
ÈEZ, a. s.
28. øíjna 3123/152
CZ-702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

Adresa pro korespondenci - nákupèí:
ÈEZ, a. s.
Vendula Nováková
Duhová 425/1
CZ-140 00 Praha 4

Telefon:
Mob.tel.:
E-mail:

(Na výše uvedené kontaktní údaje z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvu!)

Pøíjemce plnìní:
Jan Demjanoviè
Duhová 1444/2
CZ-140 00  Praha 4

Telefon:
Mob.Tel.:
E-mail:

Na faktuøe kromì ostatních náležitostí vždy uvádìjte èíslo  smlouvy Kupujícího/Objednatele nebo èíslo
autorizace. V pøípadì, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daòového dokladu
podle Zákona è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, v platném znìní.
V pøípadì, že èíslo smlouvy èi autorizace bude neèitelné nebo chybnì uvedené, není možné fakturu
pøijmout k proplacení a bude Prodávajícímu/ Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!

Faktury lze rovnìž zasílat v elektronické podobì na e-mailovou adresu  nebo do datové schránky
Kupujícího/Objednatele. Kontaktní údaje a podmínky pro zasílání faktur elektronicky jsou uvedeny v
obchodních podmínkách Kupujícího/Objednatele.

Pøedmìt plnìní:
Zhotovitel se zavazuje provádìt  mìøení a hodnocení obsahu pøírodních radionuklidù v radioaktivní látce
uvolòované z pracovištì s možností zvýšeného ozáøení z pøírodního zdroje.

Mìøení a hodnocení bude zajištìno pro následující lokality:
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Tušimice, Prunéøov, Ledvice, Poèerady, Trmice, Mìlník, Poøíèí, Dvùr Králové, Elektrárna Dìtmarovice, a.s.,
Energocentrum Vítkovice, a.s.

Rozsah provedených prací je blíže specifikován v Pøíloze è. 1 Smlouvy.

Bližší specifikaci požadovaných prací v pøípadì potøeby podá osoba oprávnìná za objednatele ve vìcech
technických, pan Jan Demjanoviè.

Zhotovitel je povinen seznámit se rovnìž s bezpeènostními pravidly na dotèeném pracovišti a dodržovat je,
vèetnì jejich pøípadných zmìn, a toto seznámení písemnì potvrdit s tím, že Zhotovitel rovnìž zajistí, aby
všechny osoby, které se na jeho stranì podílí na plnìní pøedmìtu Smlouvy a které budou pøítomny v prostorách
Objednatele, dodržovaly všechny bezpeènostní a provozní pøedpisy tak, jak s nimi byly seznámeny
Objednatelem pøed zahájením pravidelné pøítomnosti na konkrétním pracovišti Objednatele (napø. PO, BOZP,
závazek mlèenlivosti apod.).

Termín plnìní:
Smlouva na dobu urèitou s termínem plnìní od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Smluvní cena
Cena služby bude stanovena dle skuteènì provedených služeb odsouhlasených žadatelem / pøíjemcem služby
v celkovém finanèním objemu, maximálnì však 141 600 Kè bez DPH na základì cenové nabídky, která tvoøí
Pøílohu è. 1 Smlouvy. K cenì bude pøipoètena DPH v zákonem stanovené výši. Ceny jsou po dobu trvání
Smlouvy koneèné a nemìnné.

Dùležité upozornìní:
Zhotovitel je povinen uvádìt na  všech úèetních dokladech èíslo této smlouvy a èíslo autorizace, které obdrží od
pøejímající osoby objednatele - zpravidla po pøedání pøedmìtu plnìní. V opaèném pøípadì se vystavuje
nebezpeèí vrácení faktury objednatelem k doplnìní tìchto údajù potøebných k uhrazení faktury.

Fakturu zašlete poštou na výše uvedenou adresu urèenou pro tento úèel.
Dodavatel je oprávnìn vystavit fakturu v elektronické podobì (ve formátu PDF nebo PDF/a), pøièemž každý
takto vystavený doklad pro odbìratele bude s pøílohou/pøílohami tvoøit jeden dokument, který bude opatøen
zaruèeným elektronickým podpisem nebo elektronickou znaèkou, založenou v dobì pøijetí faktury na platném
certifikátu akreditované certifikaèní autority, ve smyslu zákona è. 297/2016 Sb., o službách vytváøejících dùvìru
pro elektronické transakce, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Akceptovatelné je rovnìž zaslání nepodepsaných
faktur, pokud budou zaslány e-mailem, podepsaným podle výše uvedených pravidel. Adresa pro pøíjem faktur v
elektronické podobì je ... .
Akceptovatelným zpùsobem je také zaslání faktury do datové schránky pøíjemce plnìní. V tomto pøípadì není
elektronický podpis odesílatele požadován.
Za datum doruèení se považuje den pøijetí e-mailu nebo okamžik dodání datové zprávy do schránky pøíjemce.

Zmìny a doplnìní Smlouvy jsou možné na základì písemných, vzestupnì èíslovaných dodatkù schválených
obìma smluvními stranami.

Vše ostatní, v této Smlouvì neuvedené, se øídí Obchodními podmínkami ÈEZ, a.s., které tvoøí Pøílohu è. 2 této
Smlouvy.

Pøílohy:
Pøíloha è. 1.  01_Cenová nabídka 2019
Pøíloha è. 2.  02_Obchodní podmínky ÈEZ, a.s.
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Nedílnou souèástí této smlouvy jsou obchodní podmínky uvedené v pøíloze.

Dne: 
Kupující / Objednatel:

Ing. Jakub Bosák v.r.
MÚ nákup správa budov a doprava

Ing. Vendula Nováková v.r.
S nákupu junior

Dne: 
Prodávající / zhotovitel / poskytovatel:


