
Smlouva o poradenské a konzultaéni éinnosti

I.
Smluvm'stranx

Objednatel: Virsky oblastni vodovod
sdruieni mést, obci a svazku obci

Zastoupeny:
603 00 Brno, I-Ilinky 35
Iéo: 60552662

Poskytovatel: BOZPO servis, s.r.o.
Zastoupenjl:

602 00 Brno, Nové sady 988/2
ICO: 05657024

11.
Pi‘edmét smloufl

Smluvni strany se dohodly, ie poskytovatel bude pro objednatele provédét poradenstvi a konzultace v oblasti
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci (déle jen BOZP), a to konkrétné V souvislosti s ohroienim Virovou
nékazovou SARS CoV-2 (COVID—19).
Poradenstvi bude poskytovéno prostfednictvim elektronické po§ty a na vyiédéni téi osobni'mi konzultacemi
V misté sidla objednatele. Poradenstvi prostfednictvim elektronické po§ty bude provédéno formou odpovédi
na zaslané dotazy.

HI.
Terminy

Poskytovatel se zavazuje odeslat odpovéd’ na doruéeny dotaz nejpozdéji do 3 pracovnich dnfi ode dne jeho
obdriem’. V pfipadé, 2e nebude moiné tento tennin splnit, dohodne se 3 objednatelem V této lhfité na néhrad—
nim terminu odpovédi.

IV.
Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje formulovat svoje dotazy srozumitelné a piehledné. V pfipadé, ie pfedmétem dotazu
bude posouzeni uréite’ pisemnosti, zavazuje se poslat i tuto pisemnost mailem nebo po§tou.

Povinnosti a odnovédnost poskytovatele
Poskytovate] se zavazuje formulovat svoje odpovédi srozumitelné a pfehledné s odvolém’m na pf'edpis, ktery
danou oblast upravuje. V pfipadé, 2e pfijde o problém, ktery nem’ jednoznaéné v pfedpisech feéen a mfiie na
néj existovat vice nézorfi, uvede poskytovatel svfij nézor na dany proble’m. V takovém px‘l'padé V§ak obj edna-
tele na tuto skuteénost upozorni.

VI.
Cena za goskytnuté sluiby

Smluvni strany se dohodly na pau§élni cené za konzultace poskytnuté prostiednictvim elektronické po§ty ve
vyéi 3000 Kc": (slovy tfitisicekorun) za jeden mésic poskytovz’mi poradenské a konzultaéni éinnosti.
Pauéélni cena je splatné na zékladé faktury, kterou poskytovatel vystaVi Vidy na konci kalendéfniho mésice.

VII.
Zzivéreém’l ustanoveni

Tato smlouva byla uzavfena na zékladé svobodne’ Vfile obou smluvnich stran, coi obé strany stvrzuji svym
podpisem. Zmény mohou bit provedeny formou pisemného dodatku. Smlouva se uzaviré na dobu neurcitou.
Kterékoliv ze smluvnich stran je opravnéna tuto smlouvu vypovedét V méswni vypovednl dobé ktera pocne
bézet prvni den kalendarnlho mésice nasledujiciho po dorucenl' vypov fgzéfikl “it; iqaktéggnaove dvou
stejnopisech, z nichz kazda strana t e astm \'Od v d
V Bme due. 0 9+1 2020

vykonny reditel jednatel
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