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Smlouva o poskytování služeb
(dále také ,,smlouva")

Č. KRPE-3186/ČJ-2020-1700VZ
uzavřená dle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel
název:
sIdlo:
1Č·
DIČ:
právní forma:
zastoupený:

bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
72050250
CZ72050250
organizační složka státu

vedoucím oddělenI materiálně technického
zabezpečení
ČNB
11234881/0710

2. Poskytovatel:

název: Dräger Safety s.r.o.
sídlo: Obchodní 124, 251 01 Čestlice
lČ: 26700778
DIČ: CZ26700778

l'

zastoupený:
.bankovní spojení: expo Ban Z a.s. DtuTscME bmj l

číslo účtu: 500296QXĹ2/4000 .31? ·L2_OoOOZ l 7¶1o a~
kontaktní osoba, 2"1. 1· 2ozjcj _
telefon, e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 88292
(dále jen ,,poskytovatel")

uzavírají tuto smlouvu, kterou se poskytovatel zavazuje k provedení služeb specifikovaných
v ČI. ||. této smlouvy a objednatel se zavazuje k proplacení ceny za jejich provedení
v souladu s ČI. V. této smlouvy, a to za podmínek ve smlouvě uvedených.
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Il. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
\

1. Předmětem plnění této smlouvy je provádění údržby alkoholtesterů Dräger typ Alcotest
7410 a typ Alcotest 7510 včetně přís|ušenství (dále také ,,alkoholtester" nebo ,,přistroj")
pro Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také ,,KŘP Pak"). Údržbou se
rozumí provádění kalibrací, metrologických ověření u Českého metrologického institutu a
zkoušek přesnosti měření přístrojů dle zákona č. 505/1990, o metrologii, v platném znění
a dle dalších platných předpisů, a oprav v případě zjištěni snížení či ztráty funkčnosti
některého z přístrojů či jeho přÍs|ušenství včetně případné výměny závadných dílů a jeho
uvedení do provozu v souladu s normou tak, aby byl opět plně funkční.

Ill. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plněni: průběžně od nabytí účinnosti smlouvy do 31. prosince 2020 nebo do
vyčerpání celkové částky plnění ve výši 740 000,- Kč bez DPH, podle toho, která
z těchto dvou skutečnosti nastane dříve.

2. Místo plněni: poskytovatel bude provádět údržbu přístrojů v místě svého sídla nebo ve
své provozovně, případně v místě poskytovatelem stanoveném, bude-li to pro provedení
předmětu plnění nezbytné.

lV. PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Počet přístrojů objednatele, na kterých budou výše uvedené úkony prováděny, činí cca
200 ks a je počtem předpokládaným a nelze tedy stanovit přesný počet jednotlivých
úkonů.

2. Přepravu přístrojů do místa plnění a jejich vyzvednutí po provedeni příslušných úkonů a
přepravu z místa plnění zajisti objednatel vlastními prostředky. přistroje k provedení
úkonů předá poskytovateli proti písemnému potvrzení s uvedením výrobních čísel všech
předávaných přístrojů se specifikací požadavku na rozsah úkonů ke každému z nich.

3. Plnění (provádění úkonů kalibraci, metrologických ověření, zkoušek přesnosti měřeni,
oprav) bude prováděno postupně dle potřeb objednatele. Příslušné úkony budou
provedeny a přístroje vráceny objednateli nejpozději do 21 pracovních dnů od jejich
převzetí poskytovatelem.

4. Pokud poskytovatel zjistí na přístroji jakoukoliv závadu, snÍženÍ či ztrátu funkčnosti
přístroje či jeho přís|ušenstvÍ, oznámi tuto skutečnost kontaktní osobě objednatele (viz
ČI. l. odst. 1. smlouvy) s uvedením ceny opravy včetně ceny náhradních dílů.
Poskytovatel rozhodne, zda bude oprava přístroje provedena či nikoliv. Po odsouh|asení
opravy objednatelem poskytovatel musí přístroj opravit a uvést do souladu s normou
stanovenou výrobcem, tak aby byl vrácen plně funkční.

5. Veškeré úkony na přístrojích budou prováděny v souladu s platnými normami a budou
dokladovány u každého přístroje příslušnými dokumenty - kalibrační protokol,
ověřovací list, protokol přesnosti měřeni, servisní protokol. Tyto dokumenty o
provedených úkonech budou předány objednateli současně s přístroji při jejich vráceni.

6. Metrologické ověření alkoholtesterů bude prováděno dle termínů platnosti ověřovacích
listů, kalibrace a zkoušky přesnosti měření dle termínů platnosti příslušných protokolů.
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r V. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Celková předpokládaná cena předmětu plnění činí 740.000,- KČ bez DPH a 895.400,- KČ
včetně DPH a je dána rozpočtovým opatřením objednatele jako nepřekročitelná. Tato
smlouva nezavazuje objednatele k úplnému vyčerpání této částky.

2. Jednotková cena
závislá na počtu
jednotková cena
náhradní díly.

za kalibraci, zkoušku přesnosti měření a metrologické ověření je
kusů přístrojů předaných objednatelem poskytovateli najednou.

opravu přístroje je dána hodinovou sazbou a nezahrnuje cenu za

3. jednotková cena za 1 kalibraci nebo 1 zkoušku přesnosti měření

· při předání 1 - 4 přístrojů
bez DPH 700,00 Kč

DPH 21% 147,00 Kč

včetně DPH 847,00 KČ

· při předání 5 a více přístrojů
bez DPH 510,00 KČ

DPH 21% 107,10 Kč

včetně DPH 617,10 KČ

4. jednotková cena za 1 metrologické ověření

· při předání 1-3 ks přístrojů
bez DPH 2 880,00 KČ

DPH 21% 604,80 Kč

včetně DPH 3 484,80 KČ

· při předání 4 a vÍce ks přístrojů
bez DPH 2 270,00 Kč

DPH 21% 476,70 Kč

včetně DPH 2 746,70 Kč

5. jednotková cena za 1 hodinu opravy přístroje

bez DPH 920,00 KČ

DPH 21% 193,20 Kč

včetně DPH 1 113,20 KČ
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6. Uvedené jednotkové ceny jsou sjednány na základě ceníku prací poskytnutého
objednateli poskytovatelem jako nejvýše přípustné. Ceny za náhradní díly použité k
opravě přistroje bude poskytovatel fakturovat na základě odsouhlasení objednatelem -
viz ČI. IV. odst. 4 této smlouvy.

7. Zvýšení sjednaných cen je možné pouze na základě zvýšení oprávněných nákladů
poskytovatele způsobených změnou příslušných právních norem, kterými je zhotovitel
povinen se v souvislosti se svou revizní činností řídit. Tuto změnu poskytovatel
objednateli bezodkladně oznámi. Obě smluvní strany se dohodly, že na takovou změnu
budou reagovat dodatkem smlouvy v souladu s ČI. X. odst. 3 této smlouvy.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Právo fakturovat vzniká poskytovateli za skutečně provedené plnění.

2. Poskytovatel vystaví fakturu se splatností 21 dnů od data doručení objednateli. Faktura
bude předána při převzetí přístrojů objednatelem spolu s ostatními dokumenty o
provedených úkonech.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních norem a
číslo smlouvy KRPE-3186/ČJ-2020-1700VZ.

4. Ceny na každé dňčí faktuře budou uvedeny v KČ v členění dle jednotlivých úkonů
(kalibrace/zkouška přesnosti měření, metrologické ověření, oprava, příp. náhradní díly).

6. Faktury budou hrazeny bezhotovostním způsobem a jsou považovány se za uhrazené
okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
poskytovatele.

7. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu
poskytovateli do doby její splatnosti proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo
byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen
uvést zároveň s vrácením faktury.

8. Objednatel není v prodlení, jestliže uhradí fakturu do 21 dní po jejím obdržení, i když je
to po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

9. Zálohové platby nebudou poskytovateli objednatelem poskytovány.

VIl. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Poskytovatel odpovídá za odborné provedení sjednaných úkonů.

2. Záruka na kalibraci a zkoušku přesnosti je 6 měsíců, záruka na metrologické ověření je
12 měsíců. Záruka sestává z bezplatné z bezplatného provedení přis|ušného úkonu,
bezplatné opravy nebo bezplatné dodávky náhradních dílů.

3. Záruční podmínky nejsou splněny v případě vandalismu, neoprávněného zásahu třetí
osoby a vyšší moci.

4. Poskytovatel neručí za vady ani škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí či
v důsledku nedodržení podmínek pro provoz přístrojů nebo zařIzení.
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5. Případnou reklamaci je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu písemně u
poskytovatele. Ten je povinen závady oznámené v záruční lhůtě na své náklady
odstranit.

6. Poskytovatel je povinen poskytnout ze svého pojištění náhrady za škody, za které nese
odpovědnost, tyto náhrady se nevztahují na škody objednatele v souvislosti
s přerušením provozu.

VIII. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ

1. Objednatel je oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny
dňčího plnění za každý den prodlení při nesplnění lhůty dle článku lV. odst. 3. smlouvy.

2. Poskytovatel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05%
z fakturované částky za každý den prodlení objednatele s placením faktury.

3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu či úrok z prodlení je 30 dnů od obdržení výzvy jedné
smluvní strany druhé smluvní straně k zaplacení.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na
náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost poskytovatele dále
poskytovat řádně plnění dle této smlouvy.

lX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana bez
zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení poskytovatele s plněním předmětu této smlouvy dle ČI. lV. odst. 3. o vÍce než
30 dnů,

b) neproplacení faktury objednatelem ani do 30 dnů po datu její splatnosti,
C) postup poskytovatele při plnění předmětu smlouvy v rozporu s oprávněnými pokyny

objednatele.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě zahájení exekučního

nebo insolvenčniho řízení proti poskytovateli.

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,
pro který strana od smlouvy odstupuje a citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostI je odstoupení neplatné.

5. Nesouhlasí4i jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
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X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí
právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 89/2012
Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li
smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řIzení.

3. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných,
očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

5. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

6. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně změnu
údajů uvedených v ČI. l. této smlouvy.

7. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
smlouvě.

8. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele a nesmí je zpřístupnit
bez písemného souhlasu kupujÍcÍho žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem
této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ,
kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této
smlouvy.

XII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákona o
registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru
smluv doručeno elektronicky.
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XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
obdrží objednatel a jeden poskytovatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, že ji
uzavírají vážně a na základě jejich svobodné vůle a že jsou jim všechna její ustanovení
jasná a srozumitelná.

V Pardubicích dne 1 5 -01- 2020
O ' natel

1, ( )

49

vedoucí oddělenI
materiálně technického zabezpečeni

V Čestlicích dne2 'l. 1' 2)20
Poskytovatel

Safety.s..r,',

dič: cz26700778 ¢1, na zaklade plne moci

;j
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PLNA MOC POWER OF ATTORNEY

Dräger Safety s.r.o., se sídlem Čestlice,
Obchodní 124, PSČ 25101, IČO 267 00 778,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
88292 (,,Společnost"),

tímto uděluje plnou moc

(.Zmocněnec");

k tomu, aby za Společnost činil jakákoliv právni
jednání a vykonával jakékoliv činnosti souvisejicí
s podnikáním Společnosti, s výjimkou zcizováni
nemovitostí.

Zmocněnec je oprávněn zejména, nikoli však
výlučně, jednat za Společnost při uzavírání,
změnách či ukončování smluv podle občanského
zákoníku, při vystavováni a podepisováni faktur,
při zastupování v právních jednáních spojených
s účastí na výběrových řízeních (včetně
veřejných zakázek), při přebíránl dokumentů
adresovaných Společnosti a při dalších právních
jednáních a činnostech souvisejících
s podnikáním Společnosti.

Tato plná moc se řídí českým právem a je
vyhotovena v českém a anglickém jazyce. v
případě rozporů mezi zněními této plné moci
bude rozhodujici její české znění.

Zmocněnec není oprávněn udělit substituční
plnou moc jiné osobě.

Tato plná moc zaniká (i) dne 31.12.2020; nebo (ii)
dnem odvoláni Společnosti, podle toho, která z
těchto skutečností nastane dřive.

V Praze l In Prague, dne l on 1.6.2018

Pozice l Position: jednatel l executive director

Dräger Safety S.ť.O., with its registered seat at
Čestlice, Obchodní 124, PSČ 25101,
ldentANcation number 267 00 778, registered in
the Commercial Register kept by the Municipal
Court in Prague, Section C, Insert 88292 (the
,,Company"),

hereby grants a power of attorney to

(the nAgent7;

to represent the Company in any and all legal
acts and to perform any and all acti'vities related
to the Company's business, except for
tmnsfem"ng the ownership to real estate
pmperties.

The Agent is entitled in paňicu/ac but not limited,
to represent the Company in concluding,
amending or terminating agreements under the
Civil Code, issuing and signing invoices,
penforming legal acts Mating to pamclpation at
tenders (including public procurements),
receiving documents addressed to the Company
as well as other legal acts and activities related to
the Company's business.

This power of attorney is governed by Czech law
and is executed in'Czech and English. In case of
any discrepancies' ýetween the language
versions, the Czech veŕSon shall prevail.

The Agent is not entitled to grant a substitution
power of attomey to another person.

This power of attorney shall cease to be effective
(i) on 31.12.2020; or (ii) by the day of being
revoked by the Company, whichever shall be
eaňier.

Tuto plnou moc přijímám v celém rozsahu. l l accept this power of attorney in its full extent.

V Praze l In PragÚe, dne l on q G 2018


