
SMLOUVA O DÍLO
o poskytování pravidelné servisní Činnosti

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

l. Objednatel

Oprávněný zástupce
Zástupce ve věcech
plnění smlouvy
IČO
Bankovní spojení
Adresa provozované
technologie

( dále jen objednatel )

2. Zhotovitel

Provoz
Oprávněný zástupce
ICO
DIČ

( dále jen zhotovitel )

: ČR - Ministerstvo životního prostředí

: Ing. Michaela Miarková, pověřená řízením odboru vnitřní správy

: Miloslav Vránek
: 00164801
: ČNB Praha, č.ú. 762800/0700

: MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

: ŠEBESTA spol. S r.o.
Ostrovského 253/3, 150 00 PRAHA 5

: Svatoborská 591, 697 01 Kyjov
: p. Lud'ek Šebesta, jednatel společnosti
: 43442030
: CZ43442030

I. Předmět plnění

l. Zhotovitel se zavazuje :
· Provádět s účinností od 1.1.2011 pro objednatele pravidelnou /periodickou/ servisní činnost technologického

zařízení ČOV REBEKA dj a jejího příslušenství. Rozsah této periodické servisní činnosti je specifikován
v příloze č. l této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

· Servis bude prováděn v 6 měsíčních periodách od data uzavření servisní smlouvy až do skončení její
platnosti. První servisní prohlídka bude provedena v období 6/2011. Zhotovitel bude sledovat dodržování
uvedených period.

· Sdělit provozovateli ČOV termín provedení periodického servisu předem, vždy inin. 7 dnů před dateín jeho
provedení, pokud nebude dohodnuto jinak .

2. Ob jednatel se zavazuje :
· Při objednání termínu periodického servisu může objednatel sdělit požadavky na potřebu provozního materiálu

lchemikálie, filtrační vložky, náplně SFl do 48 hod od nahlášení termínu.
· Uhradit zhotoviteli cenu prací, př. náhradních dílů, služeb a spotřebního materiálu dle zápisu o provedeném per.

servisu.

II. Cena a pIatebnípodmínky

l. Smluvní cena odpovídající rozsahu a druhu prací dle přílohy č. l činí 4 900,00 (slovy:čtyřitísícedevětset) KČ bez
DPH. Cena za servisní práce (opravy), nespecifikované v příloze č. l, činí 350 Kč/hod.
Cena za dopravu je účtována za cestu servisního automobilu z Kyjova do místa prováděného per. servisu l tzn.
pouze jedna cesta l a může být účtována v maximální výši 1200,- Kč v tomto případě bez ohledu na počet ujetých
km.

2. Platba za provedený servis a za případné vícepráce neobsažené v příloze č. l, nebo zboží (případné ND - pokud se na
ně nevztahuje záruka, chemikálie, filtrační sáčky, náplně sorpčního filtru apod.) budou hrazeny fakturou vystavenou na
základě odsouhlaseného zápisu o provedení práce.

3. V případě nezaplacení provedené práce si zhotovitel vyhrazuje právo na odstoupení od dalších servisních služeb a to
až do doby, kdy bude mít všechny předcházející servisní služby uhrazeny.



4. Ceny jsou založeny na zákonných a tarifních podmínkách pro mzdové a ostatní osobní náklady. Při změnách právních
předpisů či ekonomických podmínek se ceny způsobem odpovídajícím těmto změnám procentuálně přizpůsobí,
přičemž každá změna musí být předem oboustranně projednána.

III. Odpovědnost za yady

l. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací okamžitě při jejich zjištění, nejpozději
však do sedmi dnů ode dne provedení servisní služby.

2. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu práce nebo služby neprodleně.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

l. Zhotovitel odpovídá ob jednateli :
· za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací a služeb, za dodržování závazných norem a

předpisů jak při používání čistících a technických prostředků, tak dalšího materiálu a věcí používaných při
poskytování sjednaných prací a služeb,

· že pracovníci budou dbát dodržování vnitřních pokynů, směrnic objednatele stanovujících provozně technické a
bezpečnostní podmínky a zavedeného systému EMAS

2. Objednatel se zavazuje :
· poskytovat zhotoviteli v rámci provádění sjednaných prací a služeb bezúplatné napojení na zdroje vody a

elektrickou energii, a to v nezbytně nutném rozsahu pro sjednaný výkon práce.
· vytvořit pracovníkům zhotovitele nezbytné podmínky potřebné pro výkon jejich práce.

V. Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem a předpisy
souvisejícími.

2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
3. Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží.

Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé smluvní strany a to jak během trvání smlouvy, tak i po
jejím skončení.

4. Případné spory obou stran se budou řešit vzájemnou dohodou. V opačném případě prostřednictvím příslušného soudu
v souladu s platnými předpisy obchodního a občanského zákoníku.

5. Tuto smlouvu je možné vypovědět písemně s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro nesplnění podstatných smluvních
povinností, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení písemné výpovědi
druhé straně.

6. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele se považuje opakované prodlení s placením
smluvní ceny nebo její části. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje opakované
poskytování nekvalitních prací a služeb, na které byl zhotovitel opakované bezvýsledně písemně upozorněn.

7. Tato smlouva je vypracována ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a l stejnopis obdrží zhotovitel.
Smlouvu je možno měnit pouze písemně odsouhlasenými dodatky.
Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

l - Rozsah prací pravidelné servisní činnosti
2 - kopie výpisu z OR zhotovitele

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je uzavírána na dobu neurčitou,
přičemž od data účinnosti tvoří vždy 12 kalendářních měsíců jeden kalendářní rok.

V P'az', d"' ·· ·····::"""' /'7

za o jednatele
Ing. ichaela Miarková

pověřena řízením odboru vnitřní správy

V K,jově,da7

za zhotovitele
Lud'ek Šebesta

jednatel společnosti
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PŘÍLOHA č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne .. ..

ROZSAHPRACI'PRA VIDELNÉ SERWSNÍ ČINNOSTI

1. Vyčištění reaktoru ČOV.

2. Vyčištění a kontrola sacího/výtlačného potrubí, a hladinové sondy v SJ.

3. Vyčištění směšovače a místa vstřiku chemikálií.

4. Kontrola nastaveného průtoku ČOV, případné jeho seřízení.

5. Vyčištění a kontrola dávkovacích čerpadel včetně sacích sestav a injektorů.

6. Seřízení a nastavení koagulačního procesu ČOV.

7. Kontrola a případné seřízení pH ČOV.

8. Kontrola funkce odkalení ČOV.

9. Kontrola vyčištění servo-ventilu vypouštění

10. Vyčištění a kontrola funkce průtokové sondy.

l l. Kontrola funkce regenerace plovoucí filtrační náplně.

12. Kontrola parametru solnosti vody v sedimentační jímce.

13. Kontrola stavu sedimentačních jímek (množství kalů).

14. Kontrola řídícího systému rozvaděče.

15. Desinfekce vody v systému technologie ČOV včetně sedimentační jímky.

V PŘÍPADĚ NÁKUPU PROVOZNIĹ7O MATERIÁLU

16. Výměna náplně sorpčního filtru

17. Výměna filtru v odvodňovači kalů

18. Doplněni chemikálií



;

/"~"bí~"z

elektronícky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE IlC 00215660] " dne 21.10.2010 v 8:54:25 pro zákonem

p°"kytovate1e ověřeného výstupu (výtísk,u) z o:chodního rejstříku. EPVid: teľl3u5pb854phjOst

"yp"s
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 73949

Datum zápisu: 17.února 1992

Obchodní firma: Šebesta, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 5, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 434 42 030

PrávnĹ forina: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- výroba technologie a příslušenství mycích Línek a čistíren
odpadních vod,včetně provádění staveb s touto technologií
- opravy motorových vozide1,stavebních strojů,
diese1mgregátů,konpresorů a zemědělských strojů
- montáž,opravy a servis plynových zařízení na LPG k pohonu
motorových vozidel
- zámečnictví
- plnění tlakových nádob na technické plyny
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
- silniční motorová doprava nákladní
- pronáj em
- pronáj em
- pronáj em
- umývárna

strojního zařízení
motorových vozidel
nebytových prostor
automobí1ů

ii

i
il
i

Statutární orgán:

jednateľ: Luděk Šebesta, ruč. 551210/1595
Svatoboříee-Místřín 1111

Způsob zastupování: Jednatel je oprávněn jednat jménem
společnosti a podepisovat se za ni tak, že k názvu společnosti
přípoji své jméno.

Společní cl :

Luděk Šebesta, r.Č. 551210/1595
Svatoboříee-Místřín 1111, PSČ 696 04
Vklad: 160 000,- kč
Splaceno: 100 %

PhDr. Paveľ Kulheim, r.č. 440806/422
Kyjov, Nětčická 2277
Vklad: 40 000,- KČ
Splaceno: 100 %

tvi Kyjov, s.r.o.

Údaje platné ke dni: 21.10.2010 6:00 Strana: 1/2



oddíl C, vložka 73949

Hodonín, Veľkomoravská 33, PSČ 695 01
Identífíkační číslo: 607 41 503
vklad: 28 (JOO 000,- KČ
Splaceno: 100 %

Základní kapitál: 28 200 000,- KČ

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Údaje platné ke dni: 21.10.2010 6:00 Strana: 2,'2
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Obchodní rejstřík - výpisy platných
Ověřuji pod
převedením
podoby do
s obsahem
podobě.

pořadovým číslem 69701/00282, že tato listina, která vznikla
výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické
podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje
výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické

Ověřující osoba:

v Kyjově dne ;,;;:,,,,
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