SMLOUVA č. 2020/0037

I.
Smluvní strany

1. Objednatel :	Technické služby Havlíčkův Brod
	Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod
	statutární zástupce : xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel
	IČ : 70188041
			
2. Zhotovitel - dodavatel :	
	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.  Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
	zastupuje : xxxxxxxxxxxxxx, ředitel
	IČ : 48173002
		


II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je dodávání zboží a služeb dle aktuálních potřeb - kanalizační a vodo-instalační materiál, služby na kanalizační sítí, např. čištění apod.; do limitu Kč 5.000,- bez DPH na jednu položku v dodávce. K odběru zboží jsou oprávněni: xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx. Rozsah jednotlivých dodávek bude upřesněn telefonicky nebo elektronickou poštou.

III.
Termíny plnění
Zahájení doby plnění:		2.1.2020
	Termín ukončení plnění:		31.12.2020


IV.
Cena díla
Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:
      rámcový objem dodávek max. do 100 000,- Kč bez DPH/ rok (výše dle aktuál. potřeb objednatele)

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.     	
	

V. 
Osoby pověřené k jednání 
Zástupce objednatele:
xxxxxxxxxx		tel.: xxxxxxxxxx	e-mail.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Zástupce zhotovitele - dodavatele :
xxxxxxxxxx		tel.: xxxxxxxxxx	e-mail.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



VI.
Splatnost
Splatnost faktury za dodávku je oběma stranami dohodnuta na 14 dní.



VII.
Sankce
Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá sankcím úroku z prodlení se splněním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se strany jinak.
 
VIII.
Ostatní ujednání
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení. 
	Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
	Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
	Strany této smlouvy berou na vědomí, že Technické služby Havlíčkův Brod jsou příspěvkovou organizací města Havlíčkův Brod, které je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Technické služby Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů jsou tak oprávněny zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm.b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy), a písm. c) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a pro postup dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Bližší informace o zpracování osobních údajů a o právech z toho vyplývajících jsou dostupné na webových stránkách www.tshb.cz.



V Havlíčkově Brodě dne: 8. 1. 2020		            	V ……………      dne: 8. 1. 2020 	   












………………………………….………………….                 	 	…………………………………………………………..
            Za objednatele                                                     Za  zhotovitele - dodavatele

