SMLOUvA o POSKYTovÁNí SLUŽEB
č. Smlouvy: 5x/06097758/2019
,7"

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace
Se Sídlem:

Husova 156/21, Praha 1 Staré Město, 110 00

ıčoz
Dıčz

06097758
cZO6097758

bankovní Spojení:
Zastoupené:

lng. Markétou Wernerovou, ředitelkou organizace

dálejen „Objednatel“ na Stranějedné

a
Vespoli Theta s.r.o.

Se Sídlem
ıčoz
Dıčz

Krškova 785/11, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00
27178366
cZZ7178366

bankovní Spojení:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MeStSkého Soudu v Praze
jejímžjménemjedná David Kučera -jednatel

dálejen „Poskytovatel“ na Straně druhé

uzavírajív Souladu S ustanovením š 1746 odSt. 2 a Š 2631 a náSI. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník ve Znění pozdějších předpisů (dálejen „obč. Zák."), níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto

smlouvu o poskytování služeb
(dálejen „Smlouva“)

Preambule
Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na výběrové řízení k veřejné Zakázce malého

rozsahu S názvem; „ÚDRŽBA A sPRÁvA KoTELNY v HusovĚ uLıcı PRO sccR“ (dá/e jen
jako „Veřejná Zokdzkdí') a plně V Souladu Se Zadávacími podmínkami a nabídkou

Poskytovatelé předloženou v rámci výše uvedeného výběrového řízení.

Článek 1.
Předmět Smlouvy
1.1. Předmětem plnění Smlouvy je Zajištění provozu a údržby tepelného hospodářství
v budovách Objednatele na adrese Husova 19 a 21. Součástí je provádění obsluhy, údržby,
oprav a Servisu plynové kotelny. Zajišťování provozu tepelného hospodářství ve smyslu
platných technických, požárních a bezpečnostních předpisů a norem, Zajišťování běžné a
periodické údržby technického vybavení tepelného hospodářství včetně provádění
potřebných kontrol a revizí. Zabezpečení nepřetržité havarijní Služby s garancí Zásahu při
havarijním Stavu Zařízení ve lhůtějednotek hodin od doby zjištění a nahlášení Závady.
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1.2. Tato Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky vyhlášené v režimu malého
rozsahu S názvem" Udržba a Správa kotelny v Husově ulici pro _SCCP“. Poskytovatel je
zavázán výzvou a nabídkou podanou do tohoto výběrového řízení ze dne 25.2.2019.

Článek 2.
Cena a platební podmínky
2.1.Za provádění pravidelné údržby a Správy kotelny Se Objednatel zavazuje uhradit
PoSkytovateli Srnluvně dohodnutou odměnu, jako měsíční paušální částku ve výši

8.810 Kč bez DPH /1 měsíc, 1.850 Kč DPH /1 měsíc, 10 660 Kč včetně DPH /1 měsíc.
Vtéto ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatelé Spojené sprováděním
pravidelné údržby a Správy kotelny a pravidelných ročních revizí kotelny dle této
Smlouvy včetně nákladů na ceStovné, běžnou spotřebu materiálu a dalších nutné
výdaje Spojené S tímto plněním Poskytovatele.
2.2. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za provedenou pravidelnou údržbu a Správu
kotelny a pravidelné roční revize kotelny nejdříve první den v měsíci následujícím po
měsíci, ve kterém byla pravidelná údržba a Správa kotelny provedena. Příslušnou
fakturu je Poskytovatel povinen doručit Objednateli nejpozději do 10. dne v měsíci
následujícím po měsíci, ve kterém bylo fakturované plnění provedeno nebo dodáno.
2.3.5 ohledem na to, že z povahy nepravidelných revizí, Spočívající v nemožnosti
přesného určení rozsahu nepravidelných revizí, Smluvní Strany Se dohodly, že celková
souhrnná cena za nepravidelné revize provedené v době trvání této Smlouvy
nepřekročí částku 15.000,- Kč bez DPH, 3.150,- Kč DPH, 18.150,- Kč včetně DPH. Tato
maximální nepřekročitelná částka byla určena dle předchozích zkušeností
Objednatele, přičemž byla adekvátně navýšena pro případ, že by v době trvání této
Smlouvy vznikla potřeba vyššího rozsahu nepravidelných revizí. Objednatel není
povinen objednat u Poskytovatele nepravidelné revize v rozsahu celkové Souhrnné
ceny uvedené v tomto bodě, pokud tato potřeba nevznikne.
2.4. Vyúčtování nepravidelných revizí kotelny bude probíhat na základě vystavené faktury,
jejíž Součástí bude odsouhlasený výkaz činnosti nepravidelné revize. Poskytovatel je
oprávněn vystavit fakturu za nepravidelné revize kotelny nejdříve první den v měsíci
následujícím po měsíci, ve kterém byla nepravidelná revize kotelny provedena.
Příslušnou fakturu je Poskytovatel povinen doručit Objednateli nejpozději do 10. dne
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém bylo fakturované plnění provedeno nebo

dodáno.
2.5.Faktura musi Splňovat všechny náležitosti podle příslušných účetních a daňových
předpisů. Zfaktury Za provedenou pravidelnou údržbu a správu kotelny musí být
patrná výše pravidelné odměny.
2.6. Splatnost každé fakturyje 30 dnů ode dnejejího doručení Objednateli.
2.7.V případě, že faktura obsahuje vady, je povinen Poskytovatel fakturu opravit. Doba
Splatnosti faktury pak běží ode dne doručení dodavatelem opravené faktury.
2.8. Úhrady faktur provede Objednatel bezhotovostním převodem na účet dle
dodavatelem vystavené faktury, přičemž Za den Splnění je považován den odepSání

částky Z účtu Objednatele.
2.9. Pokud bude Objednatel v prodlení S úhradou faktury proti Sjednané lhůtě Splatnosti
je povinen zaplatit Poskytovateli z dlužné částky, s níž bude v prodlení, za každý i
započatý den prodlení zákonný úrok z prodlení Stanovený nařízením vlády.
Prodlení Objednatele S úhradou faktury delší než třicet dnů, které nebude
2.10.
napraveno ani přes písemné upozornění Poskytovatele, se považuje za podstatné
porušeníSmlouvy.
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Fakturace bude Poskytovatelem zasílána elektronicky Ve formátu PDF a to na
2.11.
E-mailovou adresu: faktu race@sccr.cz .

Článek 3.
Místo plnění

Poskytovatel bude provádět pravidelnou údržbu a správu kotelny v sídle Objednatele

3.1.

budova Č.1 Husova ulice Č. p. 156, Č. o. 21 a budova č.2 Husova ulice Č. p. 229, Č. 0.19.

Článek 4.
Práva a povinnosti Objednatele

4.1

Objednatel se zavazuje:
poskytnou potřebný přístup Poskytovateli do všech místností, kterých se výkon prací
Poskytovatel dle přílohy č.1 týká,
poskytnout Poskytovateli včas veškeré informace a Součinnost nezbytnou pro řádný
výkon sjednané činnosti,
předat Poskytovateli nejpozději v den nabytí účinnosti smlouvy dostupnou
technickou dokumentaci stávajícího stavu Zařízení, přehled posledních, resp.
aktuálních periodických revizí a servisů zařízení, návodů na obsluhu a údržbu v
českém jazyce, seznam všech dodavatelů jednotlivých zařízení, termíny ukončení
garančních Ihůtjednotlivých zařízení apod.,
nejdéle v den platnosti smlouvy předat Poskytovateli informace o režimu uzamykání
předmětných prostor,
poskytnout Poskytovateli včas Veškeré informace nezbytné pro řádné poskytování
sjednaných služeb. Objednatel je povinen prokazatelně seznámit Poskytovatelé
zejména s vnitřními předpisy platnými v objektu zasahujícími do činností
prováděných Poskytovatelem.

4.2 Objednatel je Oprávněn pravidelně kontrolovat provádění prací a zaznamenávat
zjištěné nedostatky, resp. vady (reklamace) a požadovat odstranění zjištěných
nedostatků, resp. vad a k tomu poskytnout Poskytovateli přiměřenou dobu k nápravě.
Za tímto účelem je Objednatel oprávněn požadovat od Poskytovatelé kdykoliv
písemnou informaci o plněníjeho povinností a Stavu kotelny.
4.5 Objednatel je povinen zajistit, že technické vybavení místa provádění činnosti se
sestává z níže uvedeného:
Plynová kotelna S možností sledování přes Webové rozhraní, předepsaná kontrola 1
x48 hodin, na adrese I-lusova 19 a 21- 2× kotel DE DIETRICH DTG 23 Eco. Nox 13 108kVV.

Článek 5.
Práva a povinnosti Poskytovatelé
5.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit účinnou součinnost s oprávněnými osobami
Objednatele.
5.2. Poskytovatel je povinen nejdéle v den započetí plnění dle této Smlouvy předat
Objednateli písemný seznam pracovníků, prostřednictvím nichž bude provádět práce
na základě této Smlouvy. V případějeho změnyje Objednatel povinen tento Seznam
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aktualizovat pro účely evidence Objednatele a tento aktualizovaný písemný
Seznam
předat Objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne takovéto změny.
5.5. Poskytovatel je povinen v případě oprávněné reklamace zajistit neprodle
ně nápravu
odstraněním vady, a pokud tojiŽ není možné, poskytnout Objednateli Slevu
z ceny.
5.4. Poskytovatel je povinen při provádění veškerých pracív rámci předmětu
této smlouvy
dodržovat obecně závazné právní předpisy, řídit se touto smlouvou a písemný
mi
pokyny Objednatele. Poskytovatel je dále povinen náležitě poučit a zaškolit
osoby,
které budou práce fyzicky vykonávat, s provozním režimem uzamykání
dotčených
prostor.

5.5. Pokud Poskytovatel pověří výkonem dílčích činnostíjiný odborně způsobil
ý subjekt
(dále jen „poddodávka“), pak tento Subjekt takovou činnost vykonávající
(dále jen
„poddodavatel“) odpovídá za výkon činností Stejně, jako by výkon prováděl
Sám, S
výjimkou subjektů, které jako poddodavatele stanovil či vybral Objednatel
a trval na

něm i přes Poskytovatelův nesouhlas.

5.6.V případě, Že nevhodné pokyny Objednatele nebo nepřipravenost
prostor překážejí
řádnému provádění prací a Služeb, je Poskytovatel povinen neprodle
ně o tom
písemně informovat oprávněného zástupce Objednatele. V případě, Že
i nadále trvá
závadný Stav, není Poskytovatel povinen v takovém prostoru provádět práce,
a to bez
nároku Snížení fa ktu rované částky.
5.7. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech,
které Se dozví
v Souvislosti S plněním této Smlouvy, a to zejména o objektech a jejich
zabezpečení.
Tato povinnost Poskytovatelé trvá jak po dobu trvání této Smlouvy,
tak po jejím
skončení, a to bezjakéhokoliv časového omezení.
5.8.Specifikace Služeb je Seznam činností, které jsou na základě
této Smlouvy
Poskytovatelem poskytovány a uvedené v Příloze č. i Smlouvy, která
je nedílnou
součástí této Smlouvy. Údržba není na základě této Smlouvy provádě
na NON STOP,
ale pouze v pracovní době, která je Specifikována v příloze č.1.
5.9. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby (uvedené v příloze č.1.) dle
Svých odborných
Schopností, znalostí a na Svůj náklad, pokud není ve Smlouvě nebo
jejich přílohách
Sjednáno jinak. Poskytovatel se zavazuje při Své činnosti maximálně
chránit zájmy
Objednatele a provádět kontrolu zařízení uvedených vpříloze 'I
tak, aby byly
minimalizovány škody a byla maximálně prodloužena životnos
t jednotlivých
technologických zařízení či jiného vybavení.
5.10.
Eventuální dílčí nefunkčnost Poskytovatelem obSluhovaných
zařízení,
způsobená přerušením dodávky médií nebo neodStraněním
závad vinou
Objednatele, vlastníka objektu nebo Poskytovatele, kterého vybral
či objednal
Objednatel, Se nepovažuje za neplnění Smlouvy.
5.il.PoŽaduje-li Objednatel v návaznosti na plnění této Smlouvy dodávky
náhradních dílů
nebo Spotřebního materiálu, které nejsou zahrnutyv Příloze č.1 této Smlouvy
, provede
tak na základě samostatných objednávek, na jejichž základě Poskyto
vatel zpracuje
cenovou nabídku. Objednávka musí být odsouhlasena Objednatelem.
5.12.
Poskytovatel Se zavazuje, Že pravidelná technická údržba kotelny v
rozsahu
stanoveném Přílohou č. l této Smlouvy bude prováděna vždy
profesionálně
vyškoleným technikem vdomluveném čase. Vpřípadě, Že Poskyto
vatel upozorní
Objednatele na blížící Se termín provedení zákonného Servisu či revize
a Objednatel
neodsouhlasí provedení uvedeného, pak zodpovědnost za tyto zákonné
kontroly
Servisy či revize (i na zařízení Objednatele udržovaném Poskytovatelem
dle Přílohy č.
l.) nese Objednatel.
5.15.
Poskytovatel prohlašuje, Že má uzavřené řádné pojištění (pojistnou smlouvu
):
a. pro případ odpovědnosti za škody vzniklé z činnosti pracovníků,
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b.

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí" osobě, s limitem
pojistného plnění minimálně 5.000.000,F Kč do jehož výše ručí Poskytovatel
za Škody prokazatelně Poskytovatelem způsobené Objednateli.

Článek 6.
Provádění prací ajejich kontrola

6.1.Smluvní strany sjednávají, Že před započetím plnění podle této Smlouvy provedou
prohlídku jednotlivých prostor kotelny, které budou předmětem prací podle této
Smlouvy a zachytí jejich stav v úvodním protokolu. V úvodním protokolu se uvedou
zejména zjevné závady, nedostatky a existující Škody na Zařízení, které existují před
započetím prací podle této Smlouvy.
6.2. Poskytovatel se zavazuje a plně Souhlasí, aby Objednatel nebo osoby jím pověřené
kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy prováděly kontrolu provádění prací, víceprací,
jakož i dodávek materiálu. K takovéto kontrole se zavazuje Poskytovatel poskytnout
Objednateli případně osobám jím pověřeným veškerou potřebnou Součinnost.
6.3.Smluvní strany sjednávají, Že provedení kontroly dle předchozího odstavce této
Smlouvy nemá a nebude mít Žádný vliv na odpovědnost Poskytovatelé za jakékoli
vady poskytovaného plnění dle této Smlouvy.
6.4. Smluvní Strany Sjednávají, Že veškeré dodatečné a zvláštní požadavky na součinnost
Objednatele musí být Poskytovatelem specifikovány písemně s dostatečným
předstihem a potvrzeny Poskytovatelem.
6.5.V případě, Že Objednatel shledá nedostatky, resp. vady v provádění údržby, jakož i v
dodávkách materiálu, je oprávněn tyto nedostatky, resp. vady bezodkladně u

Poskytovatelé písemně reklamovat, a to e-mailem na adresu:_
Nedostatky, resp. vady, reklamované s odstupem, není Poskytovatel povinen brát na
zřetel, a to pouze v případě, Že tytojiŽ netrvají a v mezidobí došlo kjejich nápravě.

Článek 7.
Zahájení prací
'7.1. Poskytovatel začne provádět údržbu kotelny dle této Smlouvy den následující po dni
podpisu této Smlouvy, a to v plném rozsahu dle příloh této smlouvy, pokud se smluvní
strany písemně nedohodnou jinak.
7.2. Údržba kotelny dle této Smlouvy bude Poskytovatelem prováděna tak, aby jí
nedocházelo k omezování zaměstnanců a klientů Objednatele, jimž musí být
umožněno nerušené užívání všech prostor v jednotlivých objektech. Poskytovatel
bude provádět práce uvedené vpříloze č.1 průběžně vpracovní dny včasovém
rozmezí stanoveném přílohou č.1.

Článek 8.
Smluvní pokuty

8.1. V případě, Že Poskytovatel opakovaně (nejméně však 3x) závažné poruší či nesplní
jakoukoliv povinnost týkající Se poskytování prací dle přílohy ČJ v rámci jednoho
fakturačního období (za závažné porušení povinnosti týkající se poskytování prací
bude považováno zejména neprovedení jednotlivých prací uvedených v příloze č.1)
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zavazuje se Poskytovatel Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Za každý
jednotlivý případ.
`
8.2.Smluvní Strany Shodně prohlašují, Že S ohledem na charakter povinností, jejichž
Splnění je Zajištěno Smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění
zajišt'ovaného Poskytovatelem dle Smlouvy, považujíSmluvní pokuty uvedené v tomto
článku Smlouvy Za přiměřené.
8.5.Vznikem povinnosti hradit Smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není
dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu Škody vzniklé porušením
povinnosti, jejíž splněníje zajištěno Smluvní pokutou, v plném rozsahu. Ustanovení š
2050 občanského zákoníku se nepoužije.
8.4. Poskytovatel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že porušení jeho
povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu
ustanovení š 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek Č. 9
Odpověd né osoby
9.1.Smluvní strany se dohodly
odpověd ných osobách:

ve

věcech

provozních

na

úkonů

následujících

- za øcjccncccıcz_
- zc Pcckvccvccc'c vc vcccch cm'cvnfchz _
- zc Pcckyccvcccıc vc vcccch cccvcznfchz _
9.2.Smluvní strany se Zavazují neprodleně druhé Smluvní straně písemně oznámit
případnou změnu odpovědné osoby, resp.jejich kontaktních údajů.

Článek 10.
Ustanovení o Vzniku a zániku smlouvy
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
10.1.
Smlouvyv Registru Smluv.
Dnem uzavření této Smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních
10.2.
stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této Smlouvy den z označených

dnů nejpozdější.
Tato Smlouvaje uzavřena na dobu určitou, tj. na 24 měsíců, která počíná běžet
10.3.
okamžikem nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy.
Tato Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě,
10.4.
přičemž účinky Zrušení této Smlouvy nastanou k okamžiku stanoveném v takovéto

Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCP)
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dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto-účinky nastanou ke
'
dni uzavření takovéto dohody.
Kterákoliv Smluvní Strana je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět bez
10.5.
udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce, přičemž počíná běžet prvním dnem

kalendářního měsíce následujícího po doručenívýpovědi druhé Smluvní Straně.
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to i Částečně, v případě,

10.6.
Že:

Poskytovatel pozbude oprávnění k výkonu činností tvořících předmět této
Smlouvy,
b. vůči majetku Poskytovatelé bude probíhat insolvenční řízení nebo bude
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení,
c. Poskytovatel vstoupí do likvidace.
Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel
10.7.
bude opakovaně (nejméně třikrát za sebou) v prodlení s úhradou Svých peněžitých
závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů.
Každé odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž
10.8.
písemný projev vůle odstoupit od Smlouvy musí být druhé Smluvní straně řádně
doručen. Účinky každého odstoupení od této Smlouvy nastávají okamžikem doručení
písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od
této Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu Škody vzniklé porušením této Smlouvy
ani nároku na Zaplacenísmluvních pokut či úroku Z prodlení.
Smluvní strany sjednávají, že v případě předčasného zániku Smlouvy nejsou
10.9.
smluvní Strany povinny si vracet plnění, které si již na základě Smlouvy řád ně poskytly.
V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen
10.10.
poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.
a.

článek ii.
Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vzniklé na Základé této Smlouvy se řídí právními předpisy České
11.1.
republiky, především ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně
vylučují použití š 1726, Š 1728, š 1729 a š 1751 občanského zákoníku. Ve vztazích mezi
Stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před
ustanoveními zákona, jež nemají donucujíci účinky, přičemž se smluvní Strany
výslovně dohodly, že na vztahy z této smlouvy nebudou aplikována žádná ustanovení
všeobecných podmínek Poskytovatelé, které smluvní strany tímto výslovně vylučují.
Smluvní strany nejsou oprávněny postupovat případné vzájemné pohledávky
11.2.
třetím stranám bez předchozí písemné dohody obou Smluvních stran.
Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti S ní, a které se
11.3.
nepodaří vyřešit přednostně Smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v
souladu s ustanoveními Zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění

pozdějších předpisů.
Není-li v této Smlouvě a jejích přílohách pro konkrétní písemnost sjednáno
11.4.
něco jiného, pak platí, Že právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v
souvislosti S touto Smlouvou či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-lì tato
písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních
Služeb osobně předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu
ad resátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní

Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCP)
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licence nebo Zvláštní poštovní licence ve smyslu Zákona Č. 29/2000 Sb., o poštovních

`

Službách, ve znění pozdějších předpisů.

Stane-li se Či ukáže-li Se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným,
11.5.
neúčinným, či Zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv
na platnost Zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové
neplatné, neúčinné, popř. zdánlivě ustanovení této Smlouvy platným a účinným
ustanovením, které bude svým ekonomickým dopadem co nejbližší (v maximální

možné míře přípustné platnými právními předpisy) ustanovení, které má být
nahrazeno, a úmysl smluvních stran nebude takovou Změnou dotčen, a to ve lhůtě 20
dnů od obdržení kteroukoli smluvní stranou příslušné výzvy druhé Smluvní strany.
Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné
11.6.
formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v
takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak Změna této Smlouvy
bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
11.7.
obdrží1 vyhotovení.
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude Zveřejněna dle zákona
11.8.
Č. 340/2015 o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
Smluv a o registru Smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strana Souhlasí S tím, aby
tato smlouva byla uvedena v evidenci Smluv vedené Středočeskou centrálou
cestovního ruchu, a prohlašuje, že Skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za
obchodní tajemství ve Smyslu ustanoveníš 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné
informace a uděluje proto Svolení kjejich užití a zveřejnění bez Stanoveníjakýchkoliv
dalších podmínek. Zároveň bere na vědomí, že Středočeská centrála cestovního
ruchu, příspěvková organizaceje povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o Svobodném přístupu k informacím a Souhlasí
s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty
třetím osobám, pokud o ně požádají.
11.9.
Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou přílohy, které odpovídají přílohám
předloženým Poskytovatelem v nabídce na plnění zakázky, a to:

Příloha č.1 - Specifikace technické Správy kotelny
Příloha Č.2 - Doklad o pojištění účastníka
Příloha ČS - Pevize Husova kotelna
______,ø

V Praze dne

4.5.2019

Za Poskytovatelé: '

,7V Praze dne

if ł

.....Í.....

§09.“ v' Sřêıﬁëfu

.xf/ř

(4:) `

I ` 'Q"

.v9

lng. Markéta Hill?

David Kučera

ředitelka organizace

jednatel
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Příloha Č. l - Specifikace technické Správy kotelny

Technický popis:
Typ kotle: ZX plynový kotel De Dietrich 23
Výkon: 108 KW
Plynová kotelna S možností sledování přes Webové rozhraní
Předepsaná kontrola lx 48 hodin

Nízkotlaká teplovodní kotelna
počet ks

Instalovaný komponent

2

Plynový kotel DE DIETRICH DTG 23 Eco.No× 13 108kW

ı-\ı-\ı-\ı-\ı--\i->-l:>U-ıı\ıowi-\N

TNS - Reflex N 400i, 6bar. V.Č.: llLO70860869

TNS - Reflex N 5OI, 6bar

Čerpadlo rozdělovač (větve) - Grundfos
Čerpadlo kotlový - Grundfos
Přepouštěcíventil Hydrolux DN 20
Trojcestná Směšovací armatura - Siemens acvatix

Termohydraulický rozdělovač - anuloid (HVT)
Detektor úniku plynů GR 31
Detektor úniku plynů GC 20

Ústředna NZ 23
Automatické doplňování do topné Soustavy: reflex-magcontrol aquina
Nucené přetlakově odvětrání- ventilátor přívod vzduchu

Zadavatel požaduje násled uj ící:

a) průběžné Služby servisu a údržby technologií, včetně kontrol a revizí
b) služby servisního zásahu,
c)

provoz kotelny.

Ad. a! Průběžné služby- tyto budou prováděny pravidelně po celou dobu trvání Smlouvy tyto
Služby pakjsou:
a) Údržba zařízení kotelny - kdy hlavním je maximalizace prodloužení
živostnosti Za řízení, a to Za podmín ky dodržování všech Zákon ných požadavků,
které jsou S provozem takového zařízení Spojené a s ohledem na co nejvyšší
uživatelský komfort zadavatele, ale Zároveň maximálně hospodárným
využitím vstupních energií,

b) Pravidelné prohlídkya revize zařízení- kdy dodavatel bude provádět veškeré
zákonné kontroly na předmětných Zařízeních, elektrické revize, měření a
kalibrace Zařízení, Servisní prohlídky a kontroly, jejichž provedení předepisuje
platná legislativa.

c) Aktualizace programového vybavení v případě potřeby
d) Technická podpora - bude prováděna odborným pracovníkem dodavatele, a
to přímo v předmětném objektu. Technickou podporou se pak pro účely této

Středočeská centrála cestovního ruchu [SCCPJ
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smlouvy rozumí poskytování odborného poradenství a konzultací týkajících se
předmětu této smlouvy.
'

e) Energetický reporting - s měsíčním vyhodnocením spotřeb vstupních energií
a Zároveň v případě potřeby doplněným o návrhy na optimalizaci spotřeb

Kontrola faktur dodavatelů energií co do správnosti fakturovaných
jednotek

Ad. b) Služby servisního zásahu - a to na Zařízeních uvedených v tabulce viZ výše
servisní Zásah bude prováděn na výzvu Zadavatele prostřednictvím e-mailu
zaslaného kontaktní osobě dodavatele,
výzva bude obsahovat alespoň stručný popis Závady Či problému a zařízení, na
kterém se Závada Či problém vyskytla,
výzva může být provedena také telefonicky, přičemž toto musí být následně
potvrzeno i písemně e-mailem,
dodavatel obratem, nejpozději do 24 hodin od obdržení výzvy potvrdí přijetí
požadavku, a to kontaktní osobě zadavatele,
dodavatel je povinen nastoupit k odstranění neshody nejpozději do 2
pracovních dní od jejího nahlášení zadavatelem,
v případě havarijní situaceje dodavatel povinen Zahájit nápravu havárie do 120
ti minut od nahlášení havárie,
servisní Zásah pak spočívá vodstranění neshody, resp. vopravě vadného či
nefunkčního Zařízení s cílem Zprovoznění Zařízení.

Ad. c) Provoz kotelny:
Zajistit provoz a údržbu tepelného hospodářství specifikovaného viZ výše
technický popis
Zajistit provoz a servis návazného otopného systému budovy na adrese Husova
19 a Zl,
Zajistit provozu tepelného hospodářství ve smyslu platných technických,
požárních a bezpečnostních předpisů a norem,
Zajistit běžné a periodické údržby technologického vybavení tepelného
hospodářství včetně provádění potřebných kontrol,
Zajistit pravidelné roční revize kotelny viz Příloha č.6 revize Husova kotelna
Zajistit nepravidlené revize kotelny viz Příloha č.6 revize Husova kotelna
zabezpečení nepřetržité havarijní služby s garancí Zásahu při havarijním stavu
Zařízení ve lhůtě jednotek hodin od doby Zjištění a nahlášení Závady
s dojezdem dle Závažnosti Závady,
dodavatel Si na svůj náklad zajistí nahlášení provozu předmětného Zařízení na
EPÚ (Energetický regulační úřad) ve smyslu platné legislativy.
dodavatel bude měsíčně provádět vyhodnocení spotřeb energií a předkládat
měsíční report Zadavateli,
případně bude dodavatel předkládat návrhy možných Zlepšení provozu nebo
Zařízení ve smyslu úspory nákladů nebo návrhy vedoucí k prodloužení
životnosti zařízení,
nákup energiíje na straně Zadavatele.

Zadavatel Zajistí před zahájení poskytování činnosti dodavatelem níže uvedené:
funkčnost systému tepelného hospodářství, především UT, IVIaP a elektro,
bezobslužný provoz kotelny,
součinnost Zadavatele při Zajištění vstupních údajů a podkladů - technologie
UT, MaR, elektro,

Středočeská centrála cestovniho ruchu íSCCP)
Husova i56/Zi /Prahai - Staré Město /ilO OO /CZ
Wwwcentralbohemiaeu
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předání dostupně dokumentace kotelny, především provozních knih, návodů

-

Zajištění přístupu do kotelny a předání kotelny,
funkčnost předmětných technologií,
Součinnost zadavatele při Zajištění vstupních údajů (administrátorských

'

k obsluze, revizí a další,

ovládacích kódů jed notlívých technologií, apod).
Dodavatel je povinen minimálně lX 48 hodin provést předepsanou kontrolu kotelny.
UdrŽba kotelny není prováděna NON STOP, ale pouze v pracovní době
Zadavatel umožňuje přístup do objektu s kotelnou 24 hodin denně 365 dnů v roce.

„7--
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Česss oegššťevnšs so spálená 7ms, 113 04 Praha 1, česká zøpnhlžıo, [Čo 45272955, DIČ Czﬁosooım, zapsaná
v obchodním sejsti'ílco o Městského Soudu v Praze, spisová značlto B 1464 (dále .,pojišt`ovna“)

'FLOLOOPOOSGÍJL

Číslo pojistná Smlouvy: 8684198446

Potvrzujeroe., že pojistoílc VESPOĹI THETA sro., IČO 27l '78366, Kršláova 785/11, 152 00 Pfaha 52`J ČESKÁ REPUBLIKA
má uzavřeno pojistnou smlouvu č. SoâﬂllSf-l-'l 6üšľë
Oprävoěoou osobou z tohoto pojištění je pojistnik.
Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, Zdravi, majetku nebo jiná. okolnost dle pojistné smlouvy.
Fojìstoá oehezpečí

ýojistná doho

Pojištění se sjednává na dobu od 26. 1. 2018 do 25. 1.2819.
Pojištění se sjednává s automatickou prolongaeí.

Pojistitol potvrzuje, že ůdaje obsažené v pojistcojsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 26. l. 2018

Informaci o tom, Zda Česká pojišťovna as. evidujo toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním
kopie této pojistky na o-moìl: klíont®ceskapojìstovna.cz, zahraniční Společnost může vznést dotaz na adrese: 'ˇ
http:l/on.ceskapojístoonaxzłcontacts.
strana 'l Z 1

llllllllllIllllllllllllllllllllll

5 000 000 Kč
Evropa
1000 Kč
ĹOE l. [1135050220

Pojištění v Základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištění v Základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčasti

l l fìř lllll l l l Ill

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události Vyınezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.
Podmínky s rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMOﬂP-ül/ZOM.
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